
SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1.  OPREDELITEV UPORABLJENIH IZRAZOV

1.1. V teh Pogojih:

Pogoji: pomeni te Splošne prodajne pogoje;

Prodajalec: pomeni pravno osebo, ki dobavlja Izdelke ali Storitve, torej Brinox d.o.o.;

Stranka: pomeni tisto stran, ki pošlje naročilo Prodajalcu, naj zagotovi Izdelke in/ali Storitve;

Pogodbenici: pomeni tako Stranko kot tudi Prodajalca;

Storitve: pomeni storitev (če obstaja), opisano v Ponudbi, in vključuje vse morebitne rezultate, zagotovljene kot del Storitev;

Ponudba: pomeni ponudbo, ki jo Prodajalec poda na podlagi povpraševanja Stranke;

Izdelki: pomeni izdelek ali izdelke (vključno z namestitvijo izdelkov ali katerega koli njihovega dela), opisane v Ponudbi;

Pogodba: pomeni pogodbo med Prodajalcem in Stranko, ki obsega Ponudbo, te Pogoje in vse morebitne specifikacije ali posebne 
pogoje za nakup Izdelkov in/ali zagotavljanje Storitev. To vključuje situacije, ko se sklene poseben pisni dogovor, ter situacije, pri 
katerih se dogovor sklene, ko Stranka sprejme Prodajalčevo Ponudbo. Ta Pogodba vključuje vse naslednje anekse in dodatke k 
Pogodbi.

1.2.  Naslovi v teh Pogojih so namenjeni samo za lažje branje in ne vplivajo na tolmačenje Pogojev.

1.3.  Pisno ali v pisni obliki vključuje e-pošto in fakse.

2.  UVODNE DOLOČBE

2.1.  Ti Pogoji se uporabljajo za urejanje odnosov med Prodajalcem in Stranko, razen če se Pogodbenici jasno pisno dogovorita 
drugače (tako, da izključita te Pogoje ali se dogovorita o posebnih pogojih za posamezno prodajo ali izvajanje storitev), in so sestavni 
del vsake Ponudbe ali Pogodbe.

2.2.  Drugačni pogoji Stranke ali drugi pogoji, ki odstopajo od teh Pogojev, se uporabljajo samo, če jih Prodajalec pisno odobri. 
Potrjen dogovor o odstopanjih od posamezne določbe v teh Pogojih nima učinka na veljavnost drugih postavk ali določb teh Pogojev. 

2.3.  Če so si posamezne določbe različnih pogodb, sklenjenih med obema Pogodbenicama, v nasprotju, se uporabi naslednji 
vrstni red veljavnosti (razen če se Pogodbenici ne dogovorita drugače): 

 a) pisna pogodba med Prodajalcem in Stranko;
 b) Prodajalčeva Ponudba;
 c) Prodajalčevi splošni pogoji (tj. ti Pogoji);
 d) splošni pogoji Stranke. 

3.  PONUDBA IN NAROČILO

3.1.  Če Prodajalčeva Ponudba določa rok za odobritev, je veljavna do konca opredeljenega roka. Če Ponudba ne vključuje roka 
za odobritev, za Prodajalca ni zavezujoča.

3.2.  Za vsa naročila Izdelkov, Storitev ali drugega v neto vrednosti do 500 EUR (v nadaljevanju: naročila nizke vrednosti) Stranka 
plača dodatno nadomestilo v znesku 50 EUR za obdelavo naročila.

Tehnologija, ki uresničuje



3.3.  To nadomestilo se Stranki ne zaračuna, če naročilo nizke vrednosti poda na podlagi veljavne pogodbe o dolgoročnem 
poslovnem sodelovanju, katere predmet je stalna nabava blaga s strani Stranke ali zagotavljanje storitev s strani Prodajalca.

3.4.  Dokumentacija, načrti, skice, risbe in vzorci, ki so vključeni v Prodajalčevo Ponudbo ali jih ta predloži pred pripravo Pogodbe 
ali Ponudbe ali po tem, so obvezni samo, če so opredeljeni kot zavezujoči, sicer za Prodajalca niso zavezujoči.

4.  SPREJETJE PONUDBE

4.1.  Šteje se, da je Stranka sprejela Ponudbo, ko Prodajalec od Stranke prejme pisno izjavo, da sprejema Ponudbo. S sprejetjem 
Ponudbe Stranka sprejme tudi te Pogoje.

4.2.  Ponudba velja za sprejeto tudi, ko Stranka izvrši plačilo ali izvede kakršna koli dejanja, ki se lahko štejejo za izjavo o sprejetju 
na podlagi Ponudbe ter na podlagi praks in običajev, ki so bili vzpostavljeni med Pogodbenicama. Sprejetje začne veljati po izvedbi 
takega dejanja in če je bilo to dejanje izvedeno v roku, določenem v Ponudbi. Ponudba velja za sprejeto tudi v trenutku, ko Prodajalec 
potrdi naročilo Stranke, če v Ponudbi ni določen rok za sprejem Ponudbe in je Stranka dala naročilo, ki ustreza Ponudbi.

4.3.  Če Stranka sprejme Ponudbo in hkrati predlaga spremembe ali posodobitve Ponudbe, se šteje, da je Stranka zavrnila 
ponudbo tako, da je podala nasprotno ponudbo; v tem primeru je nova Ponudba za Prodajalca zavezujoča le v primerih in v obsegu, 
ki jih Prodajalec pisno potrdi.

4.4.  Odgovor na Ponudbo, v katerem je opredeljen sprejem Ponudbe, ki pa vključuje posodobitve ali spremembe, ki ne spreminjajo 
Ponudbe v znatnem obsegu, se šteje za sprejetje Ponudbe, pri čemer navedene posodobitve oz. spremembe veljajo, razen če 
Prodajalec temu takoj ugovarja. Kadar se te posodobitve ali spremembe nanašajo na ceno, plačilo, kakovost ali količino Izdelkov 
in/ali Storitev, način izvajanja, kraj in čas dobave, obseg odgovornosti ene Pogodbenice v odnosu do druge, garancijo ali reševanje 
sporov, se štejejo za znatne spremembe Ponudbe.

4.5.  Vrednost naročila predstavlja ocenjeno najvišjo vrednost. Če Prodajalec sklene, da vrednost naročila presega ocenjeno 
vrednost, mora nemudoma predlagati dodatek k naročilu z navedbo razlogov za zvišanje.

5.  SPREMEMBE SPECIFIKACIJ

5.1.  Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij, zamenjave sestavnih delov z enakovrednimi deli in tehničnih 
izboljšav, če je to potrebno zaradi tehničnih razlogov ali skladnosti z zakonskimi določbami. To pa velja le, če takšna sprememba 
ne vpliva na uporabnost Izdelkov za dogovorjeni ali pogodbeno predvideni namen ter ne vpliva ali ne vpliva bistveno na vrednost 
Izdelkov in če je razumno sprejemljiva za Stranko. Sprememba ne sme vplivati na fizično in funkcionalno zamenljivost in delovanje 
Izdelkov, nova zasnova pa mora biti enake ali višje kakovosti kot prvotna zasnova.

6.  DOLŽNOST SODELOVANJA STRANKE

6.1  Stranka mora Prodajalcu posredovati vse podatke, pomembne za izvajanje Pogodbe, če in kolikor se ti podatki nanašajo na 
poslovanje Stranke in so Stranki na voljo ter kadar Stranka ve ali se od nje lahko razumno pričakuje, da ve, da Prodajalec nima teh 
podatkov. 

6.2.  Če Prodajalec opravlja storitve na lokaciji Stranke, mora Stranka Prodajalcu brezplačno zagotoviti zadostno delovno 
površino in mu omogočiti dostop do svojih zmogljivosti, ki so potrebne za izvajanje dogovorjenih Storitev. 

7.  ROKI

7.1.  Rok za dobavo ali izvedbo začne teči po sprejetju Ponudbe (naročila) ali ob podpisu Pogodbe, pod pogojem, da je Stranka 
predložila vso potrebno dokumentacijo, dovoljenja, odobritve, finančne garancije, izvedla predplačilo, če je to določeno v Pogodbi ali 
v Ponudbi, ali če sta obe Pogodbenici odpravili vse morebitne negotovosti glede Pogodbe. Rok za dobavo ali izvedbo je opredeljen v 
Pogodbi ali Ponudbi.

7.2.  Podaljševanje rokov

7.2.1.  Višja sila, nepredvidljive ovire



7.2.1.1.  Nobena stran ne bo odgovorna drugi za kakršno koli neizpolnjevanje svojih obveznosti zaradi naslednjih dogodkov: 
naravna katastrofa, civilni ali vojaški nemiri, dejanja vladnih organov ali stavke (razen stavke Prodajalčevih zaposlenih) (vsak od 
teh se v nadaljevanju imenuje „dogodek višje sile“). V primeru, da pri eni od Pogodbenic nastane višja sila, bo o tem obvestila drugo 
Pogodbenico v najkrajšem možnem času (v vsakem primeru pa v sedmih (7) dneh) in ji sporočila tudi datum, ko naj bi nadaljevala z 
dobavo Izdelkov ali izvajanjem Storitev. V primeru, da dogodek višje sile traja več kot šestdeset (60) dni, se bosta pogodbenici v dobri 
veri sestali in preverili, ali želita nadaljevati izvajanje Pogodbe in pod kakšnimi pogoji. Če tega ne uredita, ima Stranka pravico, da 
Pogodbo prekine (v celoti ali delno) brez dodatne odgovornosti do Prodajalca. Stranka ima pravico, da med dogodkom višje sile na 
lastne stroške poišče zunanji vir za Storitve, ne da bi bila Prodajalcu odgovorna za katere koli Storitve, na katere vpliva dogodek višje 
sile. Če se Pogodbenici ne moreta dogovoriti, lahko Pogodbo odpovesta v skladu z ustreznimi določbami teh Pogojev. 

7.2.1.2.  Prodajalec mora Stranko nemudoma pisno obvestiti o nastanku ali obstoju omenjenih ovir.

7.2.2.  Drugi razlogi za podaljšanje rokov

7.2.2.1.  Rok za dobavo ali izvedbo se podaljša, če zamuda nastane:

 a)  zaradi spremembe zakonov, predpisov ali drugih pravil, ki jih mora Prodajalec upoštevati pri zagotavljanju Izdelkov in   
  izvajanju Storitev, ki so bile uveljavljene po sklenitvi Pogodbe in pred začetkom izvajanja dogovorjenih Storitev. Stranka 
  mora kriti vse dodatne stroške ali škodo, ki jo ima Prodajalec zaradi teh sprememb, vključno s spremembami načina 
  delovanja. Če Stranka in Prodajalec nimata registriranega sedeža v isti državi, mora Stranka Prodajalca obvestiti o vseh 
  morebitnih spremembah katere koli zakonodaje, ki velja za Izdelke in/ali Storitve, tudi če še niso pričele veljati. Stranka je 
  odgovorna za vsako škodo, ki jo utrpi Prodajalec, če ga ne obvesti o morebitnih ustreznih spremembah zakonodaje;

 b) zaradi sprememb obsega, oblike in tehnične izvedbe Izdelkov in/ali Storitev pred njihovim prevzemom. Stranka lahko 
  predlaga takšne spremembe le v pisni obliki, ki vsebuje podroben opis teh sprememb, razen če se Pogodbenici ne 
  dogovorita drugače. Vsaka sprememba je veljavna samo, če jo Prodajalec pisno potrdi. Prodajalec bo Stranko obvestil 
  o spremenjenem roku. Če pri dokončanju teh del pride do zamude zaradi nesoglasij med Pogodbenicama glede sprememb, 
  mora Stranka izvesti vsako plačilo pogodbene cene, ki bi zapadlo v plačilo, če do zamude ne bi prišlo. Prodajalec ni dolžan 
  izvesti zgoraj navedenih sprememb, ki jih zahteva Stranka, če to ni izvedljivo ali če se Pogodbenici ne strinjata glede tega, 
  kako bi takšne spremembe vplivale na pogodbeno ceno, datum zaključka del in vsa ostala pogodbena določila;

 c)  v primeru, da Stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti po Pogodbi;

 d)  ker Stranka ne spoštuje dogovorjenih rokov plačil, vendar se Prodajalec odloči, da ne bo odstopil od Pogodbe v skladu 
  s temi Pogoji. V tem primeru se šteje, da rok dobave ne teče od datuma zapadlosti plačila do datuma plačila s strani 
  Stranke. Rok dobave se podaljša za število dni, ki pretečejo od datuma zapadlosti plačila do datuma plačila s strani Stranke;

 e)  zaradi kakršnih koli dejanj ali opustitev dejanj s strani Stranke, ko je to potrebno, če takšna dejanja ali opustitve dejanj   
  negativno vplivajo na Prodajalčevo sposobnost, da dobavo izvede v dogovorjenem roku. V tem primeru se rok za dobavo 
  podaljša za čas, v katerem je dejanje ali opustitev dejanja s strani Stranke vplivala na sposobnost Prodajalca, da dobavo 
  izvede v dogovorjenem roku.

7.3.  Odlog roka za dobavo in izvedbo storitev

7.3.1.  Odlog roka na zahtevo Stranke

Če se rok dobave in izvedbe odloži na zahtevo Stranke, mora Stranka plačati vse stroške, ki Prodajalcu nastanejo zaradi skladiščenja 
Izdelkov, ter druge stroške, ki nastanejo zaradi odloga roka, v dejanskem znesku. To vključuje, vendar ni omejeno na: čakalno dobo in 
čas, porabljen za dodatna potovanja, stroške in dodatno delo zaradi zamude pri delu, dodatne stroške, vključno s stroški Prodajalca, 
ki nastanejo zaradi zamude, kot je neizvedba drugih (predvidenih) projektov itd., stroške skladiščenja opreme na mestu namestitve, 
dodatne potne stroške, prehrano in nastanitev osebja/delavcev, dodatne finančne stroške in stroške zavarovanja ter druge morebitne 
dokumentirane stroške Prodajalca, ki nastanejo zaradi odloga dobave ali izvedbe storitev.

7.4.  Povračilo stroškov

7.4.1.  Če zaradi dogodka višje sile Stranka ne more izpolniti svojih obveznosti, mora Prodajalcu povrniti vse stroške skladiščenja, 
zavarovanja in zaščite Izdelkov ali stroške, ki izhajajo iz že izvedenih del, in druge morebitne stroške iz poglavja »Odlog roka na 
zahtevo Stranke« teh Pogojev.



8.  PRIPRAVLJALNA DELA IN DELOVNI POGOJI 

8.1.  Če se Pogodbenici ne dogovorita drugače, mora Stranka pred začetkom dobave Izdelkov ali izvajanja 
 Storitev zagotoviti naslednje:

 a)  vse potrebne instalacije in pogoje za namestitev Izdelkov in/ali izvajanje Storitev;

 b)  zavarovan prostor za shranjevanje orodja in opreme ali prostor za delovne zabojnike brez stroškov za Prodajalca;

 c)  potrebne pogoje za strokovno in nemoteno izvajanje del;

 d)  pooblaščeno osebo, ki skrbi za upravljanje, nadzor in usklajevanje med Stranko in Prodajalcem. Stroške    
  upravljanja, nadzora in usklajevanja v zvezi s Storitvami krije Stranka; 

 e)  ustrezen prostor za namestitev Izdelkov, če obstaja dogovor, da bo Prodajalec namestil/postavil Izdelke na    
  mesto namestitve, ki je bilo predhodno dogovorjeno;

 f)  Prodajalca obvestiti o vseh pomembnih okoliščinah na gradbišču, zlasti o varnostnih pogojih in varnosti, režimu 
  prevoza, kajenju, posebnih delovnih pogojih Stranke itd.; 

 g)  ustrezne higienske kapacitete in nujno medicinsko pomoč, ki morajo biti takoj na voljo Prodajalčevim delavcem, 
  če pride do delovnih nesreč;

 h)  na mestu namestitve Izdelkov ali izvajanja kakršnih koli storitev s strani Prodajalca na podlagi Pogodbe mora   
  biti na voljo naslednja oprema, preden Prodajalec začne izvajati Storitve: dvigala, dvižna oprema, oprema za 
  zagotavljanje prevoza na gradbišče, pomožno orodje, stroji, materiali in energija (olja, maziva, drugi materiali, 
  voda, plin, para, stisnjen zrak, elektrika, ogrevanje, razsvetljava itd.), merilni in preskusni instrumenti. Zgoraj 
  navedeno mora biti Prodajalcu na voljo brezplačno;

 i)  potrebne brezplačne skladiščne prostore s sistemom varovanja proti kraji in sistemom za preprečevanje 
  poškodb Izdelkov, orodij in opreme, potrebnih za namestitev Izdelkov in za osebne potrebe osebja in delavcev, 
  zaposlenih pri Prodajalcu;

 j)  ustrezne dostopne poti za potrebni transport Izdelkov in Prodajalčeve opreme;

 k)  dostop do telefonskega in internetnega priključka.

8.2.  Vse zgoraj našteto mora Stranka Prodajalcu zagotoviti brezplačno. 

9.  PLAČILO

9.1.  Če se Pogodbenici ne dogovorita drugače:

9.1.1.  so pogodbene cene navedene v neto znesku brez davka v skladu s trgovinsko klavzulo EXW Incoterms 2010; 

9.1.2.  če se Pogodbenici dogovorita za predplačilo Izdelkov in/ali Storitev, mora Stranka (pred dobavo/izvedbo pogodbenih del, 
tj. najkasneje v 5 dneh po podpisu pisne Pogodbe ali sprejetju Ponudbe), izvršiti predplačilo po predračunu, sicer se razume, da je 
Stranka po lastni krivdi odstopila od Pogodbe;

9.1.3.  plačilo pogodbenih del se izvede na bančni račun Prodajalca v 8 dneh po izdaji računa v skladu z naslednjo dinamiko in 
načinom:

 a)  če je predmet Pogodbe dobava Izdelkov brez nastavitve, namestitve ali zagona izdelka, tj. brez dodatnih Storitev:
 -  50 % pogodbene vrednosti se plača po predračunu v skladu s točko 9.1.2. teh Pogojev;
 -  50 % pogodbene vrednosti se plača ob dobavi Izdelkov na podlagi podpisane dobavnice;

 b)  če je predmet pogodbe dobava in izvedba sistema, linije ali katerega koli dela sistema ali linije, pri čemer 
 izvedba vključuje nastavitev, namestitev in zagon (tj. Storitve):
 -  50 % pogodbene vrednosti se plača po predračunu v skladu s točko 9.1.2. teh Pogojev;
 -  20 % pogodbene vrednosti se plača ob dobavi Izdelkov na podlagi podpisane dobavnice;
 -  20 % pogodbene vrednosti se plača ob namestitvi;
 -  10 % pogodbene vrednosti se plača po uspešnem zagonu Izdelkov, predaji dokumentacije in zaključeni       
  primopredaji Izdelkov;



9.1.4.  Če se Pogodbenici ne dogovorita drugače:

 a)  enostranski pobot terjatev s strani Stranke ni dovoljen;

 b)  odlog plačila v primeru izpodbijanja nasprotnih zahtevkov ni dovoljen;

 c)  se plačilo ne šteje za izvedeno, dokler Prodajalec na svoj račun ne prejme celotnega dogovorjenega zneska;

 d)  če pride do zamude pri plačilih, je Prodajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti, ki začnejo teči z dnem 
  zapadlosti vsakega računa do plačila, ter tudi do plačila vse škode, ki nastane zaradi Strankine zamude pri 
  plačilih. V obeh primerih lahko Prodajalec začasno prekine izvajanje Pogodbe do plačila oziroma ima v skrajnem 
  primeru pravico, da odstopi od Pogodbe in zahteva povrnitev vseh stroškov in škode, ki so mu nastali zaradi 
  zamud pri plačilih in odstopa od Pogodbe; 

 e)  Stanka nobene svoje terjatve do Prodajalca ne sme prenesti na tretjo osebo brez izrecnega pisnega soglasja 
  Prodajalca. 

9.1.5.  Če se Pogodbenici ne dogovorita drugače, lahko Prodajalec zahteva višjo ceno Izdelkov, če se cene za sestavne dele (v času 
med sklenitvijo in izvršitvijo Pogodbe), določene v Pogodbi, ali cene vhodnega materiala povišajo tako, da bi se pogodbena cena 
zvišala za 2 %, ali če bi se zaradi zakonodaje o dohodkih v državi Prodajalca bistveno spremenili stroški dela.

10.  PREVZEM

10.1.  Ko Prodajalec zaključi Storitve v skladu s Pogodbo ali ko so Izdelki pripravljeni za odpremo (le če je pogodbena obveznost 
vključevala samo dobavo Izdelkov), mora o tem pisno obvestiti Stranko in jo poklicati na pregled in prevzem Izdelkov in/ali Storitev.

10.2.  Pogodbenici bosta primopredajo opravili v treh dneh od obvestila Prodajalca in:

a)  če Pogodba vključuje dobavo, namestitev in zagon, morata Pogodbenici sestaviti in podpisati zapisnik o primopredaji;  
Stranka mora opraviti pregled Izdelkov in Storitev, da preveri težo, dolžino, širino in vse osnovne značilnosti Izdelkov 
v skladu s Ponudbo in/ali Pogodbo ter morebitne očitne poškodbe Izdelkov oziroma pomanjkljivosti glede kakovosti, 
količine ali katero koli drugo neskladje, ki ga je mogoče ugotoviti z razumnim pregledom. Vse ugotovljene pomanjkljivosti 
je treba opredeliti pred pripravo in podpisom zapisnika o primopredaji; 

 b)  če Pogodba vključuje samo dobavo določenih Izdelkov, mora Stranka podpisati dobavnico, ki potrjuje prejem Izdelkov in 
nadomešča zapisnik o primopredaji. V tem primeru se šteje, da je prevzem opravljen s podpisom dobavnice. Stranka 
mora opraviti pregled Izdelkov, da preveri težo, dolžino, širino in vse osnovne lastnosti Izdelkov v skladu s Ponudbo in/ali 
Pogodbo ter morebitne očitne poškodbe Izdelkov oziroma pomanjkljivosti glede kakovosti, količine ali katero koli drugo 
neskladje, ki ga je mogoče ugotoviti z razumnim pregledom. Vse ugotovljene pomanjkljivosti je treba opredeliti pred 
podpisom dobavnice.

10.3.  Če so ugotovljene pomanjkljivosti ali napake manjše, se šteje, da je primopredaja zaključena na dan, ko Pogodbenici podpišeta 
zapisnik o primopredaji ali ko Stranka podpiše dobavnico. Če so te pomanjkljivosti večje, se primopredaja ne izvede in Pogodbenici 
določita nov rok, v katerem mora Prodajalec odpraviti te pomanjkljivosti in povabiti Stranko, da v skladu s prejšnjimi točkami pregleda 
in prevzame dela.

10.4.  Prevzem je zaključen:

 a)  ko Pogodbenici podpišeta zapisnik o primopredaji (točka 10.2., odstavek a) teh pogojev) ali ko Stranka podpiše   
  dobavnico (točka 10.2, odstavek b) teh Pogojev); 



 b)  ko so odpravljene vse ugotovljene večje pomanjkljivosti in se podpiše zapisnik o primopredaji ali dobavnica;

 c)  v primeru, da se Pogodbenici dogovorita, da ne bosta podpisali zapisnika o primopredaji ali dobavnice, ker je    
  Stranka takoj pisno obvestila Prodajalca o večjih pomanjkljivostih, je prevzem končan, ko Stranka prejme pisno 
  obvestilo Prodajalca (po pošti, e-pošti ali faksu) v zvezi z odpravo napak in pomanjkljivosti; 

 d)  če Stranka kljub pravočasno predlagani in dogovorjeni primopredaji zavrne prevzem Izdelkov brez upravičenega 
  razloga.

10.5.  Če se Pogodbenici ne dogovorita drugače, Stranka pred prevzemom nima pravice do uporabe Izdelkov.

10.6.  Če se Izdelki uporabljajo pred prevzemom ali brez pisnega dovoljenja Prodajalca, se šteje, da so Izdelki prevzeti.

10.7.  Če se Pogodbenici ne dogovorita drugače, se Izdelki dostavljajo franko tovarna Brinox Sora 
 (EXW, Incoterms 2010).

11.  PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

11.1.  Prodajalec v celoti zadrži lastninsko pravico do Izdelkov do plačila celotne pogodbene cene. To vključuje tudi vse delne 
zneske, ki jih je Stranka že plačala. 

11.2.  Če Stranka predvideva, da obstaja možnost njenega prisilnega stečaja, ali če predvideva možnost postopka izvršbe na 
svojem premičnem premoženju, mora predložiti notarsko overjen podpis Pogodbe v skladu z določbami veljavnega Obligacijskega 
zakonika Republike Slovenije, da zagotovi veljavnost pridržka lastninske pravice, izvirnik pa mora izročiti Prodajalcu. Prodajalec lahko 
od Stranke kadar koli zahteva, da predloži zgoraj omenjeno notarsko overitev svojega podpisa, Stranka pa mora v 5 delovnih dneh po 
vložitvi zahteve s strani Prodajalca predložiti zahtevano notarsko overitev svojega podpisa. 

11.3.  Stranka ne sme Izdelkov zastaviti ali jih predati v hrambo kot zavarovanje, dokler pogodbena vrednost ni v celoti plačana in 
se lastništvo ne prenese na Stranko. Če zastavo izvede tretja oseba, mora Stranka o tem nemudoma obvestiti Prodajalca. 

11.4.  Ne glede na zgoraj navedene določbe o pridržku lastninske pravice se tveganje izgube, nenamernega uničenja ali poškodbe 
Izdelkov prenese na Stranko ob dostavi.

12.  ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

12.1.  Prodajalec ne bo v nobenem primeru odgovoren za posredno, posebno, naključno, izjemno ali posledično škodo, vključujoč, 
vendar ne omejeno na izgubo uporabnosti ali premajhno izkoriščenost dela ali naprav, prekinitev poslovanja, izgubo prihodkov ali 
pričakovanega dobička, izgubljene podatke, stroške nadomestne energije, stroške kapitala in stroške nakupa nadomestnih izdelkov, 
ne glede na obliko postopka – bodisi pogodbeni, odškodninski ali drug – ali zahtevke Strankinih kupcev za katero koli od zgoraj 
navedenih vrst škode, tudi če je bil Prodajalec obveščen o možnosti odškodnine.

12.2.  Razen smrti ali telesnih poškodb, ki bi nastale kot posledica malomarnosti ali namerne kršitve Prodajalca, je celotna 
odgovornost Prodajalca za vse zahtevke, ki izvirajo iz Izdelkov ali so povezani z njimi, omejena na splošno denarno odškodnino v 
višini največ 50 % skupne nabavne cene Izdelkov, ki je podlaga za zahtevek. 

12.3.  Na zahtevo Stranke in s pisnim dovoljenjem Prodajalca ima Stranka pravico zavarovati Izdelke za primer kraje, zloma, 
poškodb med prevozom, požara in škode zaradi vode ter za druga zavarovalna tveganja.

12.4.  Škoda in izguba kot posledica dejanj pogodbenic

12.4.1.  Vsako izgubo ali škodo na Izdelkih, ki nastane po prenosu lastninske pravice na Stranko, in vse kasneje nastale škode krije 
Stranka, razen izgub ali škode, ki bi nastala zaradi malomarnosti ali namerne kršitve Prodajalca.

12.4.2.  Vsako izgubo ali škodo na Izdelkih, ki nastane pred prenosom lastništva, krije Prodajalec, razen če je škodo povzročila Stranka 
in/ali njeni (pod)izvajalci/prodajalci/dobavitelji ali druga oseba, za katero je Stranka neposredno odgovorna v zvezi s Pogodbo.

12.4.3.  V primeru zamude pri pošiljki, ki jo povzroči Stranka, se odgovornost in nevarnost naključnega uničenja in škode preneseta 
na Stranko na dan, ko je pošiljka pripravljena za odpremo.



13.  NAPAKE IN JAMSTVO

13.1.  Garancijska doba 

13.1.1.  Prodajalec za obdobje 12 mesecev od dokončnega prevzema Izdelkov jamči, da so Izdelki, ki jih izdela v skladu s specifikacijami, 
določenimi v Ponudbi in/ali Pogodbi, brez napak v materialu, ki ga dobavi Prodajalec, in izdelavi pri normalni uporabi in pogojih.

13.2.  Splošno 

13.2.1.  Prodajalec mora v garancijski dobi odpraviti vse napake na Izdelkih, ki so posledica napak v konstrukciji, materialu ali 
kakovosti opravljenih Storitev ter nastanejo pri pravilni uporabi Izdelkov in v normalnih delovnih pogojih ali pogodbeno dogovorjenih 
delovnih pogojih. 

13.2.2.  Garancija ne vključuje potrošnih delov. Vsak element je predmet garancije podizvajalcev.

13.2.3.  Poškodovani deli, ki so bili zamenjani, so last Prodajalca.

13.2.4.  Garancija ne velja v naslednjih okoliščinah:

 a)  nepravilno ali neprimerno ravnanje s strani Stranke in njenega osebja ali oseb, za katere je odgovorna;

 b) napačna namestitev in zagon s strani Stranke ali tretje osebe;

 c)  normalna obraba, korozija ali erozija, uničenje ali napake;

 d)  neprimerni materiali, orodja in oprema, ki jih Stranka ali njeni zaposleni uporabljajo pri ravnanju z Izdelki;

 e)  neustrezna gradbena dela, neprimerni kemični, elektrokemijski in električni vplivi, ki jih ni mogoče pripisati   
  neposredno Prodajalcu;

 f)  kakršne koli spremembe ali popravila napak, ki jih je Stranka ali katera koli tretja oseba izvedla brez pisnega   
  soglasja Prodajalca, ali takšne spremembe Izdelkov;

 g)  napake, ki nastanejo zaradi materiala ali konstrukcije, ki ju pričakuje ali zahteva Stranka;

 h)  namerna kršitev ali ravnanje, ki predstavlja malomarnost s strani Stranke ali katere koli tretje osebe, za katero   
 je odgovorna Stranka. 

13.2.5.  Če se Stranka in Prodajalec pisno ne dogovorita drugače, Prodajalec ne jamči in ne zagotavlja, da bodo izdelki skladni z 
vsemi zveznimi, državnimi ali lokalnimi zakoni, predpisi, kodeksi ali standardi.

13.3.  Obveščanje o napakah

13.3.1.  Ob dobavi mora Stranka opraviti pregled Izdelkov, da preveri težo, dolžino, širino in vse osnovne značilnosti Izdelkov v skladu 
s Ponudbo in/ali Pogodbo ter morebitne očitne poškodbe Izdelkov ali napake, ki temeljijo na kakovosti, količini ali kakršnem koli 
drugem neskladju, ki bi ga bilo mogoče ugotoviti z razumnim pregledom. O očitnih napakah bo Stranka pisno obvestila Prodajalca 
brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v treh dneh po dobavi. O neočitnih napakah bo Prodajalca obvestila 
pisno brez nepotrebnega odlašanja po odkritju teh napak, v vsakem primeru pa najkasneje v treh dneh po odkritju napak. Po odkritju 
kakršnih koli napak na Izdelkih Stranka ne sme nadaljevati z deli na Izdelkih ali z njimi. V nasprotnem primeru Prodajalec ni odgovoren 
za odpravo napake. 

13.3.2.  Prodajalec ne bo sprejel nobenih zahtevkov v zvezi z napakami, pomanjkljivostmi in neskladnostjo Izdelkov s posebnimi 
pogoji Ponudbe in/ali Pogodbe po datumu, ko bi morala Stranka z razumnim pregledom odkriti kakršno koli napako, pomanjkljivost 
in nedelovanje, vendar tega pregleda ni opravila.

13.3.3.  Pisno obvestilo o napaki mora vsebovati opis napake in vsa druga pomembna dejstva v zvezi z ugotovljeno napako ali druga 
dejstva, pomembna za njeno odpravo.

13.3.4.  Če je Stranka obvestila Prodajalca o kakršnih koli pomanjkljivostih v skladu z določbami iz tega poglavja in Prodajalec po 
pregledu Izdelkov ne odkrije nobene škode ali napak, za katere bi bil odgovoren, ima Prodajalec pravico do povračila stroškov, ki 
nastanejo zaradi takega obvestila. 

13.4.  Stroški popravil in odpravljanja napak v garancijskem roku



13.4.1.  Prodajalec mora v garancijskem roku odpraviti napako ali zamenjati okvarjene dele v čim krajšem času in brezplačno.

13.4.2.  Če se Pogodbenici ne dogovorita drugače, se popravila izvedejo na lokaciji, kjer so Izdelki nameščeni, razen če Prodajalec 
ugotovi, da je okvarjeni ali neustrezni del Izdelkov bolj primerno poslati v popravilo ali zamenjavo.

13.4.3.  Prodajalec bo po lastni presoji popravil okvarjene Izdelke ali dostavil nove Izdelke brez napak, pri čemer upošteva napako. 
Stranka bo podprla Prodajalca pri odkrivanju in odpravljanju napak ter mu dala čas in priložnost za popravilo ali nadomestno dobavo, 
če Prodajalec meni, da je to potrebno. Poleg tega mora Stranka odobriti dostop do vsake dokumentacije, ki bi lahko podala več 
podrobnosti o napaki. Če Stranka ne podpira Prodajalca ali mu ne zagotovi potrebne dokumentacije ali dostopa do Izdelkov, bo 
Prodajalec oproščen odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi takšne napake. Prodajalec lahko zavrne popravilo, če je takšno 
popravilo izvedljivo le z nesorazmernimi stroški. 

13.4.4.  Kadar so za zamenjavo ali popravilo okvarjenega dela potrebna posebna znanja, mora Prodajalec Izdelke demontirati in 
ponovno montirati. Če taka posebna znanja niso potrebna, Prodajalec izpolni svojo obveznost odpravljanja napake, ko Stranka 
prejme popravljen ali nadomestni del.

13.4.5.  Stranka mora organizirati postopek demontaže in montaže opreme, kadar ta dela presegajo dela, potrebna za odpravo 
okvare ali poškodbe.

13.4.6.  Če se Pogodbenici ne dogovorita drugače, Prodajalec krije stroške in tveganja potrebnega prevoza Izdelkov in sestavnih 
delov (do Prodajalca in nazaj) ter v povezavi s popravilom okvare. Stranka mora upoštevati Prodajalčeva navodila glede prevoza. Če 
deli niso na kraju namestitve, mora Stranka kriti vse dodatne stroške Prodajalca, nastale pri popravilu.

13.5.  Posledice neodprave škode ali napak v garancijski dobi

13.5.1.  Če Prodajalec v garancijski dobi ne izpolni svoje obveznosti odprave poškodb in napak v razumnem roku in brez upravičenega 
razloga, kljub temu da ga je Stranka o napakah in škodi pravilno obvestila v skladu s temi Pogoji, lahko Stranka:

 a)  samostojno ali z vključitvijo tretje osebe, ki sodeluje pri delih, odpravi napake in poškodbe na stroške 
 Prodajalca;

 b)  zahteva znižanje pogodbene cene sorazmerno z zmanjšano količino del, vendar v nobenem primeru ne za 
 več kot 10 % pogodbene cene.

13.5.2.  Morebitna škoda v garancijskem roku ne spremeni dogovorjenih plačilnih pogojev in rokov.

14.  ZAUPNOST

14.1.  Pogodbenici se zavezujeta, da ne bosta nobeni osebi nikoli razkrili zaupnih podatkov v zvezi s to Pogodbo, Ponudbo, Izdelki, 
poslovanjem, zadevami, strankami, naročniki ali dobavitelji druge Pogodbenice ali katerega koli člana skupine podjetij, kateri pripada 
druga Pogodbenica. 

14.2.  Nobena od Pogodbenic ne bo uporabljala zaupnih podatkov druge Pogodbenice za noben drug namen kot zgolj za izvajanje 
svojih obveznosti po dogovoru med Pogodbenicama. 

14.3.  Če pride do kakršne koli kršitve zaupnosti, kot je opisano zgoraj, mora Pogodbenica kršiteljica za vsako kršitev drugi 
Pogodbenici plačati 0,5 % pogodbene vrednosti.

15.  LASTNIŠKE INFORMACIJE

15.1.  Vse risbe, podatki, zaloge, postopki, ponudbe in drugi tehnični podatki in/ali kateri koli drugi materiali, za katere velja zaščita 
avtorskih pravic ali katere koli druge morebitne pravice intelektualne lastnine, ki jih posreduje Prodajalec, ostanejo last Prodajalca 
in jih mora Stranka obravnavati zaupno. Stranka teh podatkov ne sme reproducirati, uporabljati ali razkrivati drugim brez pisnega 
soglasja Prodajalca. 



16.  ODPOVED POGODBE

16.1.  Odpoved s strani Stranke

16.1.1.  Stranka ima pravico odstopiti od Pogodbe v naslednjih primerih:

 a)  če Prodajalec ne more izpolniti svojih obveznosti;

 b)  če Prodajalec brez upravičenega razloga izvede le en del naročila, Stranka pa nima interesa za takšno izvedbo; 

 c)  če se izvedba Izdelkov odloži zaradi dogodka višje sile, kot je opisano v ustreznem poglavju teh Pogojev.

16.1.2.  V vseh zgoraj navedenih primerih mora Stranka najprej pisno obvestiti Prodajalca o tem, da ne izpolnjuje Pogodbe. Stranka 
lahko odpove Pogodbo, če Prodajalec ne odpravi svojega neizpolnjevanja Pogodbe v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila. 

16.1.3.  Če se Stranka odloči, da bo odstopila od Pogodbe, mora izvesti vsa plačila za vsa izvedena dela Prodajalcu in plačati 
odškodnino v višini 10 % pogodbene vrednosti ter tudi plačati vso škodo, ki nastane Prodajalcu.

16.2.  Odpoved s strani Prodajalca

16.2.1.  Prodajalec lahko odstopi od Pogodbe v naslednjih primerih:

 a)  če Stranka ne spoštuje prevzetih pogodbenih obveznosti;

 b)  če Stranka ne plača pogodbenih del v rokih ali na način, določen v Pogodbi;

 c)  če Stranka postane insolventna in je bil proti njej sprožen postopek prisilnega prenehanja, stečaja, likvidacije   
  ali kateri koli drug tak postopek ali kadar obstaja verjetnost, da bo prišlo do plačilne nesposobnosti;

 d)  če je Stranka prikrila ali zamolčala dejstva, pomembna za izvedbo Izdelkov, pri čemer Prodajalec ne bi sprejel 
  izvedbe Izdelkov ali opravljanja Storitev, če bi bil seznanjen z zgoraj navedenimi dejstvi;

 e)  v drugih primerih, ki jih določajo ti Pogoji, ali sporazumno ali v drugih primerih, opredeljenih v Ponudbi 
  Prodajalca; 

 f)  zaradi dogodka višje sile.

16.3.  Preklic naročila

16.3.1.  Če Stranka prekliče naročilo, mora povrniti vse stroške, ki jih je imel Prodajalec zaradi preklicanega naročila pred določenim 
datumom odpovedi, ali stroške, ki bodo zagotovo nastali.

16.3.2.  Stranka je odgovorna za vso škodo, ki jo je Prodajalec utrpel in jo je povzročila Stranka s pogajanji brez namena sklenitve 
pogodbe ali s pogajanji, da bi sklenila pogodbo, vendar tega namena nato brez upravičenega razloga ni izpolnila.

16.3.3.  Višina škode, ki jo je Stranka dolžna povrniti Prodajalcu v skladu s prejšnjim odstavkom, se določi v enkratnem znesku, ki 
ustreza 10 % vrednosti posla, za katerega se je Stranka pogajala. Ne glede na zgoraj navedeno ima Prodajalec pravico zahtevati 
odškodnino v dejanskem znesku, če ta presega znesek iz prejšnjega stavka.



17.  POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

17.1.  Prodajalec je pridobil in ima standard ISO 9001:2015 (sistem vodenja kakovosti), certifikat št. 12 100/104/117 35525 TMS, 
standard ISO 14001:2015 (sistem ravnanja z okoljem), certifikat št. 12 100/104/117 35525 TMS, in standard ISO 45001:2018 (sistem 
vodenja varstva in zdravja pri delu), certifikat št. 12 100/104/117 35525 TMS, ki so podlaga za izvajanje politike kakovosti, ravnanja z 
okoljem in vodenja varstva in zdravja pri delu. Prav tako je prodajalec pridobil standard ISO 27001:2017 (sistem vodenja varovanja 
informacij), certifikat št. 12 310 35525 TMS.

17.2.  S podpisom Pogodbe ali sprejetjem Ponudbe se Stranka zavezuje, da bo ob prejemu Izdelkov na sedežu Prodajalca ali ko 
se nahaja na sedežu njegovega podjetja ali podružnic, pisarn in drugih oblik poslovanja, spoštovala in upoštevala Prodajalčevo 
politiko kakovosti, veljavno zakonodajo Republike Slovenije in navodila Prodajalca glede politike kakovosti in ravnanja z okoljem, 
kar vključuje odlaganje odpadkov, ravnanje z nevarnimi kemikalijami ali snovmi in ravnanje v primeru izrednega stanja po obvestilu 
Prodajalca.
17.3.  Če Stranka ne ravna skladno z zgoraj navedenim in s tem povzroči kakršno koli škodo, je odgovorna Prodajalcu za vso škodo, 
vključno z morebitno kazensko odškodnino, globami ali drugimi finančnimi ukrepi, ki jih naložijo pooblaščeni inšpektorji in drugi 
organi.

18.  DRUGE DOLOČBE

18.1.  Zakonodaja in spori: Pogodbenici se strinjata, da bosta morebitne spore, ki izhajajo iz te Pogodbe in so z njo povezani, reševali 
sporazumno. Za reševanje vseh sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz Pogodbe ali so z njo povezani (vključno z vsemi nepogodbenimi 
spori ali zahtevki), bodo izključno pristojna slovenska sodišča. Za Pogodbo (in kateri koli njen del) in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo 
iz nje ali so povezani z njo ali njeno vsebino ali sestavo (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), velja slovenska zakonodaja. 
Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980 ne velja za to Pogodbo.

18.2.  Salvatorična klavzula: Če katero koli sodišče ali organ pristojne jurisdikcije ugotovi, da je katera določba teh Pogojev in/
ali Pogodbe med Pogodbenicama nezakonita, neveljavna ali v celoti ali delno neizvršljiva, se šteje, da ta določba ali del določbe ni 
del pogodbenega razmerja, in to ne bo vplivalo na zakonitost, veljavnost ali izvršljivost preostalih določb pogodbenega razmerja, 
razen če veljavna zakonodaja ne predpisuje drugače. Pogodbenici si bosta po razumnih močeh prizadevali, da se v razumnem roku 
dogovorita o vseh zakonitih in razumnih spremembah pogodbenega razmerja, ki so morda potrebne, da se v največji meri doseže 
enak komercialni učinek, kot bi ga imela zadevna določba ali njen del.

18.3.  Spremembe: Spremembe ali dopolnitve Pogodbe veljajo izključno, če so podane v pisnem dokumentu, ki ga podpišeta 
pooblaščena predstavnika Pogodbenic.

18.4.  Veljavnost teh Pogojev: Ti Pogoji veljajo od 1. 1. 2022 do preklica ali do sprejetja novih splošnih prodajnih pogojev podjetja 
Brinox d.o.o. Ti Pogoji veljajo tudi za hčerinski podjetji: OOO Brinoks RUS in Brinox Deutschland GmbH.


