
 

 Pogoji prodaje in dostave 
 

 
 

(1) Splošno a)  Pogoji poslovanja veljajo za vse pošiljke, storitve in ponudbe, tudi če to v posameznih primerih ni več 

   posebej omenjeno. Izjavljamo, da bomo sklenili pogodbo izključno na podlagi pričujočih pogojev  

   poslovanja. Odstopanja, dopolnitve, posebna zagotovila in drugi posamični sporazumi brez izjeme veljajo 

   samo v pisni obliki. To velja tudi za odrekanje tej zahtevi po pisni obliki kot pogoju. Odstopajoči pogoji 

   kupca, ki jih izrecno ne potrdimo pisno, za nas niso zavezujoči, tudi če jim izrecno ne nasprotujemo. 

   Kupec s prevzemom pošiljke oziroma storitve v vsakem primeru priznava veljavnost teh pogojev. 

 
(2) Ponudbe/Naročila a)  Naše ponudbe so nezavezujoče. Naročila so za nas zavezujoča šele, če jih pisno potrdimo. Nabavni 

   pogoji stranke, ki morda odstopajo od naših prodajnih pogojev, veljajo le, če smo izrecno podali pisno 

   soglasje. Pravilnost potrdil naročil je treba preveriti takoj po prejemu in v primeru nesprejetja pisno 

   reklamirati v roku treh dni. 

 

(3) Pogoji    
 dostave/roki/termini 

a) Dostava se izvede franko tovarna ali skladišče prodajalca. Kupec prevzema tveganje tudi v primeru 

 brezplačne dostave. Zavarovanja med transportom ne krijemo. Za izračun so merodajne mere in teže, ki 

 jih določi naša odpremna točka. Navedbe dostavnih časov so praviloma nezavezujoče in jih je treba vedno 

 obravnavati kot približke, razen, če se je prodajalec izrecno pisno zavezal, da bo pošiljko dostavil v 

 določenem roku ali do določenega datuma. 

 
b) Kupec v primeru zamud ali izostanka pošiljke ni upravičen do odškodnine. Če kupec zamudi s prevzemom 

ali krši druge dolžnosti, ki izhajajo iz sodelovanja, imamo pravico zahtevati nadomestilo za nastalo škodo, 

predvsem za morebitne dodatne stroške. Druge pravice ostanejo pridržane. 

 
c) V primeru ovir, nastalih zaradi vojnih zapletov ali notranjih nemirov, stavk, prometnih ovir, vladnih zaplemb 

in v podobnih primerih, za katere prodajalec ne more odgovarjati, pa naj nastopijo v Avstriji ali v državah 

izvora ali državah izvedbe, pri dostavni službi ali izvajalcu dostave, ima dostavna služba pravico do 

odstopa od pogodbe v celoti ali delno, kupec pa pri tem ni upravičen do odškodnine ali naknadnega 

pošiljanja. 

 
d) Ne glede na trenutno veljavno proizvodno lokacijo dela, ki je ponujen kupcu, si pridržujemo pravico, da v 

prihodnje zadevne količine proizvajamo na drugi lokaciji podjetja Boxmark. Boxmark ne prevzema stroškov 

za spremembe, ki nastanejo v procesu zaradi s tem povezanega carinskega režima. 

 

(4) Pridržanje  

 lastninske pravice a) Blago ostane naša last do celotnega plačila. Pri predelavi skupaj z drugim blagom, ki ne pripada nam, 

   imamo solastninsko pravico do nove stvari, sorazmerno z vrednostjo pridržanega blaga glede na drugo 

   obdelano blago v trenutku predelave. Za novo stvar, ki nastane iz predelave, drugače velja enako, kot za 

   pridržano blago v smislu teh pogojev. Kupec sme pridržano blago prodajati samo v običajnem poslovnem 

   prometu, pod svojimi običajnimi pogoji poslovanja in dokler ni v zamudi.  Kupec se v primeru nadaljnje 

   prodaje pridržanega blaga zavezuje, da nam bo razkril točno ime/podjetje in točen naslov kupca ter da 

   nam bo izročil vse informacije in dokumentacijo, ki so potrebne za odvzem. Do drugih načinov  

   razpolaganja s pridržanim blagom ni upravičen. Terjatve iz nadaljnje prodaje pridržanega blaga nam 

   kupec odstopa že zdaj, če jih proda enemu ali več odjemalcem, upravičeni pa smo tudi do tega, da 

   tretjega dolžnika kadarkoli obvestimo o tem odstopu terjatev. V primeru, da kupec pridržano blago proda 

   skupaj z drugim blagom, ki ne pripada nam, velja odstop terjatve do prodajne cene pri nadaljnji prodaji 

   samo v vrednosti pridržanega blaga v trenutku dostave za izpolnitev nadaljnje prodaje. V primeru, da je 

   pridržano blago prodano tretjim po predelavi, zlasti po predelavi skupaj z drugim blagom, ki ne pripada 

   nam, velja odstop terjatve samo v vrednosti pridržanega blaga v trenutku predelave. O rubežu ali drugačni 

   razveljavitvi s strani tretjih, nas mora kupec nemudoma obvestiti. 

 
b)  Potencialne pravice do dostopa do pridržanega blaga s strani tretjih je treba nemudoma sporočiti. Enako 

 velja tudi za morebitne vloge za stečaj, neodvisno od tega, ali je vlogo vložilo podjetje samo ali upnik. 

 
(5) Plačilni pogoji       a) Naše račune je treba plačati prodajalcu v roku, brez kakršnih koli odtegljajev. Morebitni rabat se odobri 

   samo v primeru, da je bilo tako dogovorjeno ali v zadevnem računu eksplicitno predvideno in če so bili vsi 

   drugi računi v celoti poravnani ter da tudi ne obstajajo nobene navzkrižne obveznosti. 



 

 Pogoji prodaje in dostave 
 

 
 

b) V primeru zamude plačila zaračunavamo zamudne obresti v višini, ki jo določajo banke ter vse druge 

odtegljaje, ki iz tega izhajajo. To ne vpliva ne uveljavljanje škode zaradi zamud, ki presegajo ta okvir. Zlasti 

imamo pravico, da po lastni presoji poiščemo pomoč odvetnika in/ali podjetja za izterjavo, ki nam pomaga 

uveljavljati našo terjatev (terjatve). V primeru zamude plačil se kupec zavezuje, da nam bo plačal vse 

stroške, dajatve in gotovinske izdatke, ki nastanejo zaradi uveljavljanja naših pravic iz tega naslova. Med 

te stroške se štejejo tudi vsi izvensodni stroški, zlasti odvetniške tarife ali stroški naročil pri podjetju za 

izterjavo. 

 
c) Doplačila, znižanja ali pridržki so dovoljeni izključno, če so ustrezne pravice ugotovljene pravno 

zavezujoče. 

 
d) V primeru neupoštevanja naših plačilnih pogojev ter v okoliščinah, ki postavljajo pod vprašaj kreditno 

sposobnost kupca, je treba vse naše terjatve poravnati takoj, brez upoštevanja morebitnih odobrenih 

podaljšanj. V tem primeru lahko odstopimo od pogodbe ali zahtevamo odškodnino zaradi neizpolnjevanja 

pogodbenih določil. 

 
(6) Garancije a) Kupec mora takoj po prejemu blaga preveriti, da ni dostavljeno pomanjkljivo, napačno blago ali v napačnih 

   količinah. Vsakršne reklamacije je treba pisno podati takoj po prejemu blaga, v primeru skritih  

   pomanjkljivosti pa takoj ob odkritju. Če reklamacija v primeru pomanjkljivosti ni podana pravočasno, blago 

   velja za odobreno. Uveljavljanje garancijskih ali odškodninskih pravic ter pravic do prijav napak na podlagi 

   pomanjkljivosti je v teh primerih izključeno. 

 

 b)  Reklamirano blago nam je treba dati na razpolago. Nadaljnja prodaja ter obdelava ali predelava  

  pomanjkljivega blaga ni dovoljena in povzroči prenehanje garancijskih ali odškodninskih pravic, razen če 

  to predhodno pisno odobrimo. V primeru utemeljenih reklamacij si pridržujemo pravico, da garancijsko 

  zahtevo izpolnimo po lastni izbiri s popravilom, zamenjavo ali z znižanjem cene. Kupec mora vedno  

  dokazati, da je pomanjkljivost že obstajala v trenutku prevzema. Vsakršne odškodninske pravice, ne glede 

  na razlog, je mogoče uveljaviti le v primeru grobe kršitve (naklep, groba malomarnost) prodajalca in zaradi 

  izostanka pogodbeno določenih značilnosti. Obstoj grobe malomarnosti ali naklepa mora dokazati  

  oškodovanec. Nadalje ne jamčimo za izostanek dobička ali drugo premoženjsko škodo prodajalca. Naše 

  jamstvo do tretjih je izrecno izključeno. Če pisno izrecno ne priznavamo drugače, zastarajo odškodninske 

  pravice v roku 6 mesecev po obvestilu prodajalca o škodi in oškodovancu in v vsakem primeru v dveh letih 

  po izvedbi storitve ali dostave. 

 
(7) Omejitev jamstva     a)  Prodajalec jamči za škodo izven območja uporabe zakona o jamstvu na izdelke v okviru zakonskih  

   predpisov le, če mu je bil dokazan naklep ali groba malomarnost. Jamstvo za lahko malomarnost,  

   nadomestilo posledične škode in premoženjske škode, izgube obresti in škod, ki izhajajo iz zahtevkov 

   tretjih do kupca, je izključeno. 
 

(8) Kraj izpolnitve/sodna  
 pristojnost, uporabljeno 
 pravo 

a)  Velja avstrijsko pravo skupaj s prodajnim pravom ZN. Kraj izpolnitve za vse pogodbene obveznosti, zlasti 

pošiljanja in plačila, je za obe strani Feldbach/Avstrija. Sodišče, ki je pristojno za vse spore, ki nastanejo iz 

te pogodbe, in trenutne ali prihodnje zahtevke iz naslova poslovnega sodelovanja je v kraju sedeža 

našega podjetja (Feldbach/Avstrija). Ne glede na to imamo pravico uveljavljati naše pravice tudi na 

splošnem sodišču, ki je pristojno za kupca. Če so ali bodo posamezne določbe teh pogojev poslovanja 

postale neveljavne v celoti ali delno, to ne vpliva na veljavnost drugih pogojev. Na mesto neveljavne 

klavzule stopi takšna, ki je na dovoljen način najbližja njenemu namenu. 


