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Splošni pogoji poslovanja

1. Splošni del

(1) Ponudbe, naročila, dostave, izdelava, popravila, servisne storitve in prodaja
opravljena s strani podjetja Seal&Trade d.o.o. ( v nadaljevanju ponudnik) se urejajo
izključno po teh pogojih poslovanja.
(2) Pogoji veljajo tudi za vse bodoče pogodbe, čeprav se stranke zanje niso izključno
dogovorile.
(3) Pogodbene določbe nasprotne stranke, ki so nasprotujoče ali odmikajoče od splošnih
pogojev poslovanja, so veljavne zgolj, kadar so posebej opredeljene v pogodbi. Takšna
pogodba mora biti sestavljena pisno in podpisana s strani ustrezno pooblaščenih oseb
vseh strank pogodbe.

2. Ponudbe in sklenitev pogodbe

(1) Vse ponudbe podane s strani ponudnika so neobvezujoče.
(2) Pogodba postane veljavna šele s podpisom pooblaščenih oseb vseh pogodbenih
strank.
(3) Če je dogovorjeno, da bo najprej ponudnik izpolnil svojo obveznost, po sklenitvi
pogodbe pa se premoženjske razmere druge stranke toliko poslabšajo, da je negotovo,
ali bo ona mogla izpolniti svojo, ali je to negotovo iz drugih resnih razlogov, lahko
ponudnik odloži svojo izpolnitev, dokler druga stranka ne izpolni svoje obveznosti ali
ne da zadostnega zavarovanja, da jo bo izpolnila. To velja tudi, če so bile premoženjske
razmere druge stranke tako težke že pred sklenitvijo pogodbe, ponudnik pa za to ni
vedel in ni bil dolžan vedeti (102.člen Obligacijskega zakona Uradni list RS, št.
83/2001 z dne 25. 10. 2001, v nadaljevanju OZ).

3. Cene in pogoji plačila

(1) Cene storitev in izdelkov podane s strani ponudnika so zgolj informativne narave.
(2) Plačilo storitev sledi v dogovoru s stranko in se sme spreminjati od pogodbe do
pogodbe.

4. Zadržanje izdelka

(1) Kadar stranka ne poravna plačila, tako kot je bilo določeno s pogodbo ima upnik
pravico, da zadrži vse strankino blago v lastni hrambi do poplačila.
(2) To velja tudi za blago stranke, ki niso predmet prvotne neporavnane obveznosti in se
nahajajo v ponudnikovi posesti.

5. Čas in kraj dostave

(1) Čas in kraj dostave, sta določena s pogodbo.
(2) Kadar nista določena v pogodbi velja za kraj sprejema poslovni prostor ponudnika.

6. Prehod nevarnosti

(1) Do izročitve stvari kupcu trpi nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja
blaga prodajalec, z izročitvijo blaga pa preide nevarnost na kupca.
(2) Za izročeno šteje fizični prevzem kupca ali dostavnega prevoznika v poslovnem
prostoru ponudnika.
(3) Za čas za prevzem blaga velja rok 5 delovnih dni. Po preteku roka za prevzem
blaga, trpi posledice uničenja stranka.

7. Prenehanje pogodbe

(1) Vse dotlej, dokler naročeni posel ni končan, lahko stranka odstopi od pogodbe v
roku 5 dni od naročila; vendar mora v tem primeru ponudniku izplačati dogovorjeno
plačilo in stroške, kateri so mu nastali zaradi sprejetja tega naročila in ne drugega. Po
tem roku stranka ne more odstopiti od naročila.
(2) Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene
stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni
meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po
splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji
je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne
more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe (112/1. člen).
(3) Razveze pogodbe ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na
spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim
lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila (112/2. člen OZ).
(4) Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene
okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

8. Pristojnost sodišča in uporaba prava

(1) V vseh sporih je pristojno Mariborsko okrožno ali okrajno sodišče v Republiki
Sloveniji.
(2) V vseh sporih se uporabi slovensko pravo.
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