SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Podjetje:
Plastika Repovš d.o.o.
Gmajna 13, SI 1236 Trzin
v nadaljnjem besedilu: Plastika
Repovš
Člen 1 Definicije
Če ni drugače navedeno velja:
Sporazum: poslovni odnos med
Plastiko Repovš in kupcem
Blago: proizvodni in trgovski izdelki
Plastike Repovš, ki so predmet
poslovanja s kupcem
Dobava »Ex works«: način v
katerem je prodajalčeva
odgovornost, da naročeno blago da
kupcu v svojih prostorih na
razpolago. Kupec nosi stroške in
odgovornost za transport.
Incoterms 2010: mednarodno
priznani komercialni dobavni pogoji
dobave blaga.
Plastika Repovš: dobavitelj
Pogoji: tu opisani Splošni pogoji
poslovanja.
Člen 2 Splošno
1. Ti pogoji se uporabijo za vse
ponudbe in sporazume, ki so
narejeni med Plastiko Repovš in
kupcem, v kolikor pred realizacijo
sporazumov ni drugače pisno
sklenjeno.
2. Ti pogoji imajo vedno prednost
pred nabavni pogoji kupca ali tretje
strani. Slednji se uporabijo le v
primeru, da je predhodno pisno
dogovorjeno tako.
3. V kolikor kateri od pogojev ni
aktualen, se ostali pogoji brez
zadržkov uporabijo.

Stran 1 od 2

stroškov, razen če je drugače
navedeno.

stroške, se pogoji eksplicitno
navedejo.

Člen 4 Izvršljivost sporazuma

4. Blago se smatra za prevzeto v
trenutku, ko ga Plastika Repovš da
na razpolago ali ga dostavi kupcu.

1. Sporazum je izvršljiv, ko Plastika
Repovš pisno potrdi naročilo kupca.
2. Plastika Repovš bo izvedla
sporazum po svojih najboljših
znanjih in sposobnostih in v skladu z
standardi strokovnega dela.
3. Plastika Repovš ne bo uveljavljala
sprememb v standardnih artiklih in
specifikacijah brez pisnega obvestila
kupca pred izvedbo in preden
pridobi njegovo strinjanje.
4. Kupec je dolžan pravočasno, pred
pričetkom aktivnosti s strani Plastike
Repovš, podati vse relevantne
informacije, potrebne za ustrezno
izdelavo naročenega blaga. V kolikor
tega ne stori pravočasno, Plastika
Repovš lahko odstopi od sporazuma
ali kupcu zaračuna dodatne stroške,
ki so povzročeni s tem.
5. Plastika Repovš ni dolžna
poravnati škode, ki nastane kot
rezultat pomanjkanja pomembnih, a
nezadostnih informacij.
6. Plastika Repovš si pridržuje
pravico, da opusti obveznosti, ki
izhajajo iz sporazuma in/ali prekine
le-rega na stroške kupca v primeru
prenehanja ali likvidacije družbe
kupca oziroma v katerem koli
primeru, kjer se zdi, da je
kredibilnost kupca začela upadati.
Člen 5 Dobavni pogoji in Transport

Člen 3 Ponudbe in kalkulacije

1. Načeloma je dobava »Ex works«
Plastika Repovš.

1. Ponudbe Plastike Repovš so v
veljavi 30 dni od izdaje in so
zavezujoče le, če jih kupec pisno
sprejme znotraj 30 dni, če ni drugače
navedeno na ponudbi.

2. Standardni dobavni pogoji so
narejeni na osnovi »Incoterms 2010«
ali njihovih veljavnih naslednjih
verzij. Te se uveljavijo ob
vsakokratnem novem dogovoru.

2. Cene v ponudbah Plastike Repovš
so brez DDV in drugih upravnih taks,
kakor tudi pakirnih in transportnih

3. V primeru, ko Plastika Repovš
kalkulira in ponudi transportne

5. Če kupec zamuja s prevzemom
razpoložljivega blaga in Plastike
Repovš o tem ne obvesti, je le-ta
upravičena izdati račun za blago. Rok
za plačilo teče, kot v sporazumu
dogovorjeno.
6. Če kupec zavrne prevzem blaga
ali ne poda točnih informacij za
dostavo, lahko Plastika Repovš blago
da na skladišče na stroške in riziko
kupca.
7. Če kupec zamuja z dostavo
potrebnih informacij za izvedbo
sporazuma, prične dobavni rok teči
šele, ko so te informacije dostopne
Plastiki Repovš v celoti.
8. Dobavni rok, ki ga navede v
potrditvi naročila Plastika Repovš je
indikativen, razen, če ni posebej
navedeno drugače. Odstopanje od
indikativnega roka dobave je +/- 3
delovne dni.
9. V kolikor blago prevzame kupec
sam, je obvezan o roku prevzema
obvestiti Plastiko Repovš vsaj 24 ur
pred prevzemom. Ob tem mora
navesti način transporta in podatke
o prevozniku kot so registrska
številka vozila ter ime osebe.
Člen 6 Reklamacije
1. Kupec bo kontroliral dobavljeno
blago v trenutku prevzema oz. v
najkrajšem logičnem času. Kupec
preveri kvantitativno in kvalitativno
usklajenost z relevantnimi
dokumenti.
2. Pripombe in reklamacije bodo s
strani Plastike Repovš sprejete in
obravnavane, v kolikor prispejo v
pisni obliki najkasneje v roku 8
(osem) delovnih dni od prevzema
blaga pri kupcu ter vsebujejo vse
potrebne informacije kot so:
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- številka in datum dobavnice
- naziv artikla
- dobavljena količina
- vsi podatki iz kontrolnega listka
najmanj ene embalažne enote
- natančen popis zapaženega
odstopanja.
3. V primeru skritih napak, ki niso
bile očitne na dan dobave, mora
kupec to sporočiti v pisni obliki v
roku 8 (osem) delovnih dni od
njihovega odkritja, vendar ne
kasneje kakor 3 mesecev po dobavi.
4. Plastika Repovš je dolžna na
reklamacijski zapisnik podati prvi
odgovor v 3 delovnih dneh. Nadalje
je dolžna v najkrajšem logičnem času
v sodelovanju z kupcem v
zadovoljstvo obeh zaključiti
reklamacijo.
Člen 7 Cene in stroški
1. Če je Plastika Repovš dogovorjena
s kupcem za fiksno ceno, se dopušča
povečanje prodajne cene, če
določeni stroškovni faktorji
spremenijo vhodne pogoje in so
izven kontrole Plastike Repovš.
To velja v primeru, ko nastopi
občutno ?kakšno? povečanje
vhodnih stroškov že po potrditvi
naročila in pred dobavo. Tu so zajeti
stroški surovin, carinskih dajatev,
upravnih taks ter menjalnih razmerij
EUR proti valuti v kateri Plastika
Repovš prodaja blago.
Člen 8 Dopolnitve in popravki
sporazuma
1. Vse spremembe že dogovorjenega
sporazuma s strani kupca postanejo
relevantne le z pisnim dogovorom.
Člen 9 Plačilo
1. Plačilo mora biti sprovedeno v
roku in na način navedenem na
računu.
2. V primeru zamude plačila si
Plastika Repovš pridržuje pravico do
obračuna zakonskih zamudnih
obresti.

Stran 2 od 2

3. Blago ostane last Plastike Repovš
do celotnega poplačila.

tretji strani brez soglasja Plastike
Repovš.
Člen 12 Višja sila

Člen 10 Odškodnina in garancija
1. Kupec bo oprostil Plastiko Repovš
vsakršne odškodnine zahtevane od
tretje strani, ki bi zadevala
intelektualno lastnino za materiale in
podatke, ki jih kupec uporabi za
izvedbo sporazuma.
2. Če kupec dostavi Plastiki Repovš
medije, elektronske file, software ali
drugače zapisane podatke, ta
garantira, da so vsi posredovani
nosilci neokuženi in/ali poškodovani.
3. Plastika Repovš ne odgovarja za
blago med predelavo ali uporabo pri
kupcu. Garancija glede primernosti
za namen se izrecno izključi tudi
kadar je namen znan. Ime ali opis
blaga, navodila ali priporočila, ki jih
dajo Plastika Repovš ali njeni
zaposleni, niso osnova za to vrstno
garancijo.
4. Kupcu nudene vse tehnične
nasvete, pomoč, preizkušanje ali
poročila v zvezi z izbiro, uporabo in
skladiščenjem blaga bo le-ta sprejel
izključno kot svoje tveganje.
Člen 11 Intelektualna lastnina
1. Brez škode za ostale klavzule teh
pogojev uveljavi Plastika Repovš vse
pravice na intelektualno posest kot
so risbe vseh vrst, modeli blagovne
znamke.
2. Vsi designi, skice, risbe, filmi,
software in drugi elektronski
materiali, ki zadevajo sporazum,
bodo ostali v lasti Plastike Repovš ne
glede na to, če so bili dostopni kupcu
ali tretji strani.
2. Edini namen posredovanja skic,
risb, filmov, softwara in drugih
elektronskih materialov s strani
Plastike Repovš kupcu v času
sklepanja sporazuma je uskladitev
zahtev in nikakor ne smejo biti
kopirani, razkriti ali posredovani

1. Nobena od strani se ni dolžna
držati sporazuma v primeru nastopa
višje sile.
2. Kot višja sila se smatrajo:
- vojna
- stavka ali delna stavka
- uvozne ali izvozne restrikcije
- kakršne koli naravne nesreče
- pomanjkanje surovin in sredstev
- ne- normalno delovanje trga kot
rezultat nepredvidljivih elementov.
3. Za čas trajanja višje sile mirujejo
že sklenjeni sporazumi. Po poteku
dveh mesecev lahko katerakoli stran
sporazum prekine brez obveznosti
plačila škode drugi strani.
4. Če je v času trajanja višje sile
Plastika Repovš že izpolnila večji del
svojih obveznosti v skladu s
sporazumem, se sporazum lahko
prilagodi, kupec pa plača dostavljeno
blago v trenutnem obsegu.
Člen 13 Končne določbe
1. Morebitne nastale spore oz.
nesoglasja bosta stranki iz
sporazuma reševali v medsebojnem
dogovoru. V kolikor to ne bo
mogoče, je za reševanje sporov
pristojno Okrožno Sodišče v
Ljubljani. Za vse morebitne sodne
postopke med Plastiko Repovš in
kupcem veljajo izključno zakoni
Republike Slovenije.
2. Interpretacija Pogojev v slovenski
verziji je v vseh sporih odločujoča.
3. Verzija Pogojev, veljavnih ob
podpisu sporazuma, je vedno
priložena oz. je priložena njena
povezava na objavljene Pogoje.

