POGOJI PRODAJE IN DOBAVE

Splošni pogoji
Naslednji pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsa naročila. S tem izrecno zavračamo
drugačne pogoje nakupa kupca. Slednji nas ne obvezujejo niti v primeru, da jih ob
sklenitvi pogodbe ne zavrnemo znova izrecno. Ustni ali telefonski dogovori so
veljavni samo, če jih pisno potrdimo. Enako velja za vhodna naročila, ki jih sprejmejo
naši zastopniki, in druge dogovore, sklenjene z njimi. Najkasneje ob prevzemu blaga
veljajo naši pogoji prodaje kot sprejeti. Odstopanja od teh pogojev prodaje in dobave
morajo biti dogovorjena v pisni obliki. Kupec se izrecno odreka zaračunavanju
morebitnih protiterjatev za naše terjatve. Uveljavljanje vseh zahtevkov prevzemnika
naročila je mogoče samo po sodni poti. Pooblaščeni smo za hrambo, obdelavo in
prenos podatkov o blagu in plačilih ter podatkov o kupcih. Kupec soglaša s tovrstno
uporabo njegovih podatkov v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Če se
posamezna določila teh pogojev prodaje in dobave izkažejo za neveljavna ali
neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil. Neveljavna ali neizvršljiva
določila se samodejno nadomestijo z veljavnimi in izvršljivimi določili, ki izpolnjujejo
poslovni namen. Kupec se ob tem izrecno odpoveduje poskusom izpodbijanja teh
pogojev prodaje in dobave. Kot podlaga za te pogoje prodaje in dobave ter
veljavno sklenitev transakcije se uporablja avstrijsko pravo. Veljavnost mednarodnih
trgovinskih zakonov ZN je izrecno izključena.
Ponudbe in cene
Naše ponudbe so neobvezujoče. Ponudbe postanejo obvezujoče šele po prejemu
naročila in preverbi proizvodnih in dobavnih možnosti. Naša cena temelji na
stroškovnih dejavnikih na dan ponudbe. Pridržujemo si pravico do spremembe cene,
če se ti dejavniki do dneva dobave spremenijo. Pri naročilih na odpoklic veljajo
določene cene do roka odpoklica, pod pogojem, da se v tem času ne povečajo stroški
dela oziroma da se stroški surovin ne spremenijo za več kot +/-5 %, pri slednjem
pa si pridržujemo pravico, da prekličemo cene oziroma naročilo v celoti ali delno.
Zaradi visokih stroškov obdelave zaračunamo pri enkratnem naročilu z neto
vrednostjo naročila manj kot 110 EUR pribitek za minimalno naročilo v znesku 19
EUR. Navedene cene so neto cene brez davka na dodano vrednost. Davek na
dodano vrednost se zaračuna na navedene cene in te postavke so vidne na računu.
Pridržujemo si pravico do predhodne prodaje.
Dobava in prevzem
Dobava se vrši po načelu DAP (na namembni naslov) od neto vrednosti računa 280,00
EUR brez cestnine za tovorna vozila in brez stroškov odstranjevanja odpadkov ARA.
Roki dostave začnejo teči od dneva potrditve naročila, vendar šele, ko so vse
podrobnosti izvedbe jasno opredeljene. Če naše potrditve naročila ne prekličemo
v pisni obliki v roku 24 ur, velja, da je vsebina v celoti sprejeta in da se bo dobava
naročenega blaga izvedla. Če razvoj razmerja povzroči motnje ali ovire pri naši
izdelavi ali pri naših dobaviteljih, imata oba pogodbenika pravico do odstopa od
pogodbe. Toda kupec lahko od pogodbe odstopi šele v primeru, da mu sporočimo,
da v dogledni prihodnosti ne bomo mogli izpeljati dobave. Kupec praviloma ne
more zahtevati odškodnine za neizvedeno dobavo. Zamudnine in odškodnine
zaradi zamude pri dobavi so izključene. Delna dobava je dovoljena. V primeru
napačnega naročila kupca in priročnejšega brezplačnega vračila prek nas se znesek
dobropisa zmanjša za stroške obdelave v višini 25,45 EUR. Stroške in škodo, ki
nastanejo, če kupec ne prevzame naročila, ne glede na razlog zanje, krije kupec.
Vračilo dobavljenega blaga je mogoče samo ob predhodnem dogovoru s
prodajalcem. Zavarovanje blaga pri vračilu krije kupec tudi v primeru, da se vračilo
izvaja s tovornim vozilom prodajalca.
Dostava
Za dostavo blaga je odgovoren kupec, najsi se izvaja brezplačno, prek sprejemnega
mesta ali s tovornim vozilom prodajalca. Blago zavarujemo samo na podlagi izrecne
zahteve kupca in na stroške kupca. Za naročila na odpoklic velja rok odpoklica največ
12 mesecev od dneva naročila. Če do odpoklica v tem času ne pride, si pridržujemo
si pravico, da blago dostavimo brez poprejšnjega obvestila, razen če je izrecno
dogovorjeno drugače.
Obvestilo o napakah
Blago morate pregledati neposredno ob prevzemu na mestu dostave in z njim
morate ravnati skrbno in v skladu z načeli dobrega gospodarja. Blago morate
pregledati tudi v primeru dostave vzorcev. Če pregleda ne opravite, prodajalec ne
prevzema odgovornosti za pomanjkljivosti blaga. Pritožbe zaradi pomanjkljivosti
morate podati v pisni obliki največ 6 dni po prevzemu blaga, sicer ne bodo
upoštevane. V primeru upravičenih reklamacij vam bomo po lastni presoji dostavili
nadomestno blago ali izdali dobropis. Nadaljnji zahtevki kupca niso mogoči.
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Izvedba
Naročilo postane obvezujoče šele po naši pisni potrditvi, ki je edina odločilna. Ustne
izjave naših uslužbencev nas ne obvezujejo. Vzorci so izdelani ročno. Pridržujemo
si pravico do manjših odstopanj med ročno izdelanim vzorcem in dobavljenim
blagom. Tolerance izdelka +/- 15 % v debelini in od +/- 3 do +/- 5 % v dolžini in
širini, odvisno od mer, niso podlaga za pritožbo. Pri izdelavi naročila po meri si
pridržujemo pravico do presežne dobave ali neizpolnitve količine, in sicer pri
količini do 2.000 kosov do 30 % in pri količini od 2.000 kosov naprej do 20 %.
Odstopanja v sestavi, kakovosti, čistosti, barvi in drugih lastnosti, kot sta odpornost
proti delovanju svetlobe in vodi ter 100-odstotno jamstvo za barvo tiska, niso
podlaga za pritožbo in za to ne nudimo nikakršne garancije. Pri potiskanem blagu
lahko pride do odstopanj pri prehodu +/- 2 mm ter možnih neostrih robov, vogalov
in črk, za kar ne sprejemamo reklamacij. Tiskalne plošče, graverska orodja in druge
naprave, ki se uporabljajo za izdelavo naročila, ostanejo v naši lasti, tudi če so bila
obračunana kupcu. Oblikovanje in izdelava vzorcev sta plačljiva. Ni jih dovoljeno
kopirati ali posnemati ali jih dati na razpolago drugim osebam. Kupec je odgovoren,
če proizvodnja in uporaba dostavljenega blaga kršita pravice intelektualne lastnine.
Plačilo
Računi zapadejo v plačilo takoj po prejemu in brez odloga, razen če je izrecno
dogovorjeno drugače. Če se ob sklenitvi pogodbe izkaže da kupcu ni mogoče
odobriti kreditnega nakupa, lahko prodajalec zahteva takojšnje plačilo ali varščino.
Če se plačilo ne izvrši v roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe ali zahteva
nadomestilo za škodo. V primeru prekoračitve roka za plačilo se od dne zapadlosti
obračunajo zamudne obresti, ne da bi moral biti kupec o tem ponovno opozorjen.
Prodajalec lahko v primeru devalvacije od dneva izdaje računa do dneva plačila
zahteva nadomestilo. V primeru zamude pri plačilu zapadejo vse odprte, še
nezapadle terjatve takoj v plačilo brez odloga. Ta pravica ne ugasne niti v primeru,
da je bil v prejšnjih primerih odlog odobren. Prodajalec ni dolžan sprejeti menic.
Njihov sprejem namesto plačila se izvede z običajnimi pridržki. Diskontiranje in vse
stroške krije kupec. V primeru sprejema menic se zapadlost terjatev ne spremeni,
zato se kupec v primeru zahtevane kupnine ne more sklicevati na odloženo
zapadlost menic. Čeki ne veljajo kot gotovina in jih je mogoče sprejeti izključno s
pridržkom. V primeru stečajnega postopka ali sprožitve postopka poravnave pri
kupcu zapadejo vse terjatve takoj. Tudi v primeru pomanjkljivosti se ne spremeni
obveznost kupca, da pravočasno poravna svoje obveznosti. Tudi upravičene
reklamacije ne zadržijo obveznosti plačila kupnine.
Lastninski pridržek
Do poplačila vseh odprtih terjatev v celoti ostane dostavljeno blago v naši lasti.
Lastninski pridržek velja tudi za ponovno prodano blago in za izdelke, proizvedene
z njegovo obdelavo. Če se blago veže ali meša z materiali, ki niso last prodajalca,
postane prodajalec solastnik. Kupec je v takem primeru depozitar prodajalca.
Kupec ima pravico do odstranitve blaga v okviru običajnih poslovnih procesov.
Nobeno drugo razpolaganje, zlasti zastavitev, uporaba za poroštvo ali odstop pri
menjavi, ni dovoljeno. O rubežih s strani tretjih oseb nas morate nemudoma
obvestiti. Terjatve kupca iz naslova nadaljnje prodaje našega blaga so že odstopljene
nam kot varščina, ne glede na to, ali se blago proda enemu ali več kupcem,
neobdelano ali obdelano. Če kupec blago proda skupaj z drugim blagom, ki ni v
naši lasti, velja odstop terjatve za kupnino samo v vrednosti blaga v naši lasti. Kupec
je do preklica pooblaščen za izterjavo terjatev iz naslova nadaljnje prodaje. Na našo
zahtevo nas mora kupec obvestiti o dolžnikih odstopljenih terjatev in dolžnike
obvestiti o cesiji. Če vrednost dane varščine presega našo skupno terjatev za 25 %,
se obvezujemo, da na zahtevo kupca sprostimo v celoti plačane dobave po naši
presoji.
Kraj izpolnitve
Kot kraj izpolnitve in sodne pristojnosti za obveznosti iz naslova kupoprodajne
pogodbe velja mesto Ried im Innkreis. To velja tudi za menične zahtevke ne glede
na njihov kraj plačila. Po izbiri prodajalca je reševanje zahtevkov mogoče nasloviti
tudi na sodišče v kraju oziroma okrožju, v katerem ima dolžnik kupca registriran
sedež, podružnico ali posest.
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