SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA, LENZE pogonska tehnika, d.o.o.

1. PREAMBULA
1.1. Splošni pogoji poslovanja veljajo vedno, razen v primeru, če se stranke pisno izrecno
drugače dogovorijo.
1.2. Splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo vsega blaga in vseh storitev, pri čemer
so namenjeni za poslovanje s poslovnimi subjekti, s potrošniki pa se uporabljajo
zgolj pod pogoji predpisov s področja varstva potrošnikov.
1.3. Za izvedbo montažnih del, zagonov in sorodnih del se dodatno upoštevajo naši
servisni pogoji.
2. SKLENITEV POGODBE
2.1. Pogodba je sklenjena v trenutku, ko prodajalec pošlje kupcu pisno potrditev
naročila, ki ga je od le-tega predhodno prejel.
2.2. Spremembe in/ali dopolnitve pogodbe niso veljavne brez izrecnega prodajalčevega
pisnega soglasja ali odobritve. Nakupni ali kakršni koli drugi pogoji s strani kupca
niso zavezujoči za prodajalca, razen v primeru, če prodajalec z njimi izrecno in
nedvoumno pisno soglaša.
2.3. Prodajalca njegova ponudba ne zavezuje, razen če iz nje izrecno izhaja, da gre za
zavezujočo ponudbo. Prodajalec si pridržuje pravico do izvedbe prodaje ponujenega
blaga vse dokler pisno ne akceptira kupčevega naročila.
3. NAČRTI IN DOKUMENTI
3.1.
Informacije vsebovane v katalogih, brošurah, obvestilih, oglasih, ilustracijah,
cenikih,…, glede teže, dimenzij, kapacitete, cene, delovanja, itd., se ne štejejo za
del pogodbe, razen če to izrecno izhaja iz prodajalčeve potrditve naročila.
4. PAKIRANJE
4.1. Če ni drugače dogovorjeno, cene v ponudbi ne vključujejo stroškov pakiranja.
Pakiranje je standardnega komercialnega tipa in je namenjeno zgolj preprečitvi
nastanka poškodb blaga pri običajnih in skrbnih transportnih pogojih ter med
prevozom na določen namembni kraj. Drugačno pakiranje se izvede na strošek
kupca. Embalaža se sprejme nazaj zgolj ob pisnem dogovoru.
5. PREHOD NEVARNOSTI
5.1. Če ni drugače dogovorjeno, je blago prodano s pariteto Incoterms “ex works“.
5.2. Če se stranki ne dogovorita drugače, nevarnost preide s prodajalca na kupca:
a) v primeru »ex works« prodaje - ob zagotovitvi blaga za odpremo,
b) v primeru, ko se določi namembni kraj dostave v trenutku, ko je blago, ki je
natovorjeno na prevozno sredstvo, že prevzeto s strani prvega prevoznika.
5.3. Če je odpošiljanje iz kraja odpreme nepravočasno zaradi napake oziroma okoliščin, ki
ne izhajajo iz vplivne sfere prodajalca, preide nevarnost na kupca v trenutku
prodajalčevega obvestila kupcu o pripravljenosti blaga za odpremo.
5.4. Prodajalec je dolžan skleniti zavarovanje zgolj v primeru, če je bilo tako izrecno
predhodno pisno dogovorjeno.
6. DOBAVNI ROK
6.1. Razen, če je drugače izrecno dogovorjeno, začne teči dobavni rok na:
a) dan potrditve kupčevega naročila in na
b) dan izpolnitve vseh tehničnih, komercialnih in finančnih obveznostikupca.
6.2. Prodajalec si pridržuje pravico do delnih ali predčasnih dobav.
6.3. Če je prodajalec odgovoren za zamudo pri dobavi, lahko kupec zahteva izpolnitev
naročila ali pa odstopi od pogodbe, vendar pod pogojem, da je predhodno obvestil
prodajalca glede dodatnega roka, ki mora biti razumen in primeren z vidika možnosti
naknadne izpolnitve prodajalčevih obveznosti. Kupec mora v primeru po meri
naročenega oziroma narejenega blaga pri določitvi trajanja primernega naknadnega
roka za podaljšanje dobave upoštevati tudi okoliščino, da prodajalec ne more
uporabljati oziroma prodajati že proizvedenega blaga na splošnem trgu.
6.4. Če je dobava nepravočasna zaradi okoliščin, ki predstavljajo osnovo za izključitev
odgovornosti iz 10. člena, sme prodajalec enostransko podaljšati dobavni rok,
vendar v razumnih okvirih glede na vse okoliščine konkretnega primera.
6.5. Če prodajalec v primerih iz člena 6.3 tudi v dodatnem roku ne izpolni svoje
obveznosti, lahko kupec odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom o odstopu glede
vsega tistega blaga, ki mu še ni bilo dobavljeno in glede vsega dobavljenega blaga,
ki zaradi delne izpolnitve ne more biti gospodarno uporabljeno zaradi izostanka
blaga, ki mu s strani prodajalca ni bilo dobavljeno.
6.6. Vsi ostali zahtevki kupca proti prodajalcu, razen tistih, ki so določeni v 6. členu
zaradi zamude na strani prodajalca, so v celoti izključeni.
6.7. Če kupec ne sprejme pogodbeno dogovorjenega blaga na dogovorjenem kraju in/ali
času ter če zamuda ni posledica ravnanj oziroma opustitev prodajalca, lahko
prodajalec zahteva izpolnitev pogodbe, ali pa od nje odstopi, vendar ob predhodni
določitvi naknadnega roka za prevzem blaga.
6.8. Kupec je dolžan spoštovati vse veljavne nacionalne in mednarodne izvozne predpise in
sankcije še zlasti predpise združenih narodov, Evropske unije, Nemčije in Združenih držav
Amerike. Poleg tega je dobava blaga za dvojno rabo (dual-use) strogo omejena na uvoz
za prosti promet v pristojnosti kupca. Uvoz v prostocarinske cone in skladišča je strogo
prepovedan. Ta obveznost velja samo v primerih, kjer s tem dejanjem ni povzročena
kršitev zakonov in statutov Evropske unije in Nemčije o omejitvi pretoka tovrstnega blaga.
7. CENA
7.1. Razen v primeru, če je drugače dogovorjeno, veljajo cene ex works, brez stroškov
pakiranja in nakladanja ter v primeru dostave blaga do namembnega mesta brez
stroškov raztovorjenja oziroma brez vseh ostalih stroškov manipulacije.
7.2. Cene temeljijo na stroških v trenutku prodajalčevega akceptiranja kupčevega
naročila.
8. PLAČILO
8.1. Plačilo zapade v skladu s pogoji kot so določeni v prodajalčevi potrditvi kupčevega
naročila.
8.2. Kupec ni upravičen odkloniti ali odložiti plačila zaradi uveljavljanja garancijskih ali
kakršnih koli ostalih zahtevkov.
8.3. Če je kupec v zamudi z dogovorjenim plačilom ali drugo storitvijo, lahko prodajalec
vztraja na izpolnitvi pogodbe in:
a) odloži izpolnitev lastne obveznosti vse dokler plačilo ali druge storitve s strani
kupca niso opravljene;
b) zahteva razumno podaljšanje dobavnega roka.
8.4. Če kupec ne opravi plačila ali druge zapadle storitve do konca naknadnega roka pod
pogoji, kot je to določen v členu 8.3., lahko prodajalec enostransko odstopi od
pogodbe s pisnim obvestilom brez navajanja oziroma utemeljevanja razlogov za
odstop. Kupec je v tem primeru dolžan vrniti prodajalcu vse dobavljeno blago, ki ga
je še mogoče pod razumnimi tržnimi pogoji prodati, in mu je poleg tega dolžan
plačati odškodnino zaradi zmanjšanja vrednosti blaga ter tudi vse ostale upravičene
stroške in škode, ki jih je imel prodajalec zaradi pogodbe oziroma kupčevega
ravnanja. Če blago ni mogoče več prodati na trgu pod razumnimi tržnimi pogoji (npr.
po meri narejeno blago, poškodovano blago, za trg nezanimivo blago,…), si
prodajalec pridržuje pravico dobaviti dokončano oziroma že proizvedeno blago ali
njegove dele kupcu in od le-tega zahtevati ustrezni del prodajne cene za tako
dobavljeno blago.
8.5. Prodajalec ima pridržno pravico na kupljenem blagu vse dokler kupec ne poravna
vseh svojih obveznosti do prodajalca. Kupec je dolžan izvesti vse s strani prodajalca
zahtevane ukrepe, da bo prodajalec mogel ustanoviti in nemoteno uveljavljati svojo
pridržno pravico. V primeru zastave takšnega blaga (tudi v primeru, ko je
prodajalčevo blago sestavni del druge samostojne stvari), je kupec dolžan zagotoviti
primarno zaščito prodajalčeve pridržne pravice in o takšnih situacijah nemudoma
pisno obvestiti prodajalca.
8.6. Kupec ni upravičen pobotati svoje terjatve, ki jo ima nasproti prodajalcu ali njegovim
upnikom (npr. verižna kompenzacija), s svojim terjatvami oziroma s svojimi računi.
9. GARANCIJA
9.1. V skladu določbami tega člena je prodajalec dolžan odpraviti vsako pomanjkljivost,
ki relevantno negativno vpliva na uporabnost prodajalčevega blaga, in ki je poleg

prej navedenega pogoja posledica napake v načrtu, materialu ali delu prodajalca.
Zastaralni rok za garancijske zahtevke je 24 mesecev od trenutka odpreme blaga.
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice na podlagi tega člena, če je v pisni obliki
pravočasno in konkretno ter dokazano obvestil prodajalca o ugotovljenih stvarnih
napakah. Če morajo biti napake odpravljene v skladu z določbami tega člena, lahko
prodajalec povsem po svoji prosti presoji:
a) na mestu samem ali v svojih prostorih ali preko svojih poslovnih partnerjev
odpravi napako;
b) vzame stvar z napako, ali del stvari z napako, v popravilo;
c) zamenja stvar z napako;
d) zamenja del stvari z napako.
Garancijski rok se zaradi odprave napake ne podaljša.
9.4. V primeru, ko je stvar ali del stvari z napako vrnjena prodajalcu v popravilo ali v
zamenjavo, nosi kupec vse stroške transporta in vsa s tem povezana tveganja,
razen če je med strankama izrecno pisno drugače dogovorjeno. Takšna popravljena
ali zamenjana stvar ali njen del se vrne kupcu na stroške prodajalca, ki v zvezi z
vračilom nosi vse stroške in s tem povezana tveganja, razen če je drugače
dogovorjeno.
9.5. Če je kupec na svoje stroške odpravil napako mora prodajalec povrniti stroške
popravila kupcu zgolj v primeru, če je kupec pred tem pridobil prodajalčevo pisno
odobritev za izvedbo popravila.
9.6. Garancijski rok velja le za napake, ki nastanejo pod s strani prodajalca določenimi
pogoji uporabe in še posebej pod pogojem običajne rabe tovrstnega blaga.
Garancijski rok še posebej ne pokriva naslednjih napak oziroma škod zaradi:
neustrezne instalacije s strani kupca ali njegovih poslovnih partnerjev, neustreznega
vzdrževanja, slabe ali nestrokovne ali neprimerne izvedbe popravil ali sprememb ali
zaradi izvedbe le-teh brez predhodne pisne odobritve prodajalca, ali pa s strani
osebe, ki niso prodajalec ali njegov pooblaščenec, in v primerih uporabe, ki presega
običajno obrabo in/ali običajne obremenitve.
9.7. Za dele, ki jih je prodajalec pridobil od poddobaviteljev jamči prodajalec le v okviru
veljavnih garancijskih pogojev, ki jih lahko prodajalec uveljavlja do svojega
poddobavitelja. Če je stvar izdelana s strani prodajalca na podlagi kupčevega načrta,
skic ali modelov, se odgovornost prodajalca ne razteza na točnost, pravilnost
oziroma ustreznost načrta, skic in modelov, ampak zgolj in izključno na izvršitev
naročenih nalog v skladu s kupčevimi podatki oziroma navodili. V primerih kršitev
pravic industrijske lastnine je kupec dolžan poravnati prodajalcu celotno neposredno
in tudi posredno škodo. Prodajalec ne daje nobenih jamstev za primere, ko se izvede
popravilo ali sprememba ali obnova obrabljene stvari.
9.8. Prodajalec ne sprejema nobene druge odgovornosti, ki ni določena v tem členu, in
tudi ne za napake, ki so nastale pred prehodom nevarnosti iz prodajalca na kupca.
9.9.
Izrecno je dogovorjeno, da prodajalec ne plača nobenega nadomestila kupcu za
negmotno škodo na osebah in za škodo zaradi poškodbe stvari, ki niso predmet
prodaje po teh splošnih pogojih, niti zaradi izgube dobička oziroma zaradi izpada
prihodkov, razen v primeru, če okoliščine posameznega primera nedvoumno
dokazujejo, da gre pri prej navedenih škodah za hudo prodajalčevo malomarnost.
9.10. Pri tem velja, da odsotnost skrbnosti strokovnjaka ne predstavlja krivdne oblike
hude prodajalčeve malomarnosti – prodajalčeva huda malomarnost je podana zgolj v
primeru, če prodajalec zanemari očitne in običajne posledice svojih ravnanj ali
opustitev, ki bi jih bilo mogoče običajno predvideti, ali če namerno zanemari očitne
in običajne posledice, ki izhajajo iz tovrstnih ravnanj.
9.11. Pod zgoraj navedenimi pogoji je izključena tudi odgovornost za gmotno in negmotno
škodo zaradi stvarnih napak tudi za vsa podjetja in osebe, ki so sodelovali pri
izdelavi in distribuciji blaga, ki je predmet prodaje po teh splošnih pogojih.
9.2.
9.3.

10. RAZLOGI ZA OPROSTITEV
10.1. Tudi naslednje okoliščine se štejejo kot razlog za izključitev prodajalčeve
odgovornosti, če se zgodijo po sklenitvi pogodbe in če preprečijo njeno izpolnitev:
delovni spori in vse okoliščine, na katere prodajalec nima vpliva, kot so npr. požar,
mobilizacija, zaplemba, embargo, prepoved prenosa tuje valute, stavke, upravne
prepovedi, vstaje, pomanjkanje transportnih sredstev, splošno pomanjkanje zalog,
omejitve energije in vse situacije, ki jih je mogoče uvrstiti pod višjo silo.
11. PRAVO IN PRISTOJNOST, KRAJ IZPOLNITVE
11.1. Vsi spori, ki neposredno ali posredno izvirajo iz prodaje blaga po teh splošnih
pogojih, se rešujejo na sodišču v Celju. Kljub temu lahko prodajalec veljavlja pravno
varstvo tudi na ostalih sodiščih na podlagi kupčevega sedeža, kraja dobave ali na
podlagi katere od drugih naveznih okoliščin.
11.2. Za vsa pogodbena razmerja glede prodaje po teh splošnih pogojih se uporablja
izključno pravo Republike Slovenije.
11.3. Kraj izpolnitve za dobavo in plačilo je sedež prodajalca, in to tudi v primeru, če se
dogovorjena dobava izvede na drugi lokaciji.

