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Splošna določila prodaje, dobave in najema 

 
Skupna določila za prodajo in najem 

 
I. Splošno 

1. Ti splošni prodajni, dobavni in najemni pogoji so sestavni del naših sklenjenih pogodb o prodaji in 
najemu. 

2. Splošni pogoji poslovanja, ki se glasijo drugače, niso veljavni, tudi, če jim izrecno ne nasprotujemo. S 
prevzemom našega blaga sprejmete naše pogoje kot veljavne. 

3. V primeru, da bi bili nekateri sestavni deli prodajnih pogojev, dobavnih pogojev in najemnih pogojev 
neveljavni, to ne vpliva na ostala določila. 

 
II. Sklenitev pogodbe 

1. Pogodbe, pri katerih so sklenjene spremembe in dodatki in ki niso v sklopu poslovnih pogojev, je potrebno 
skleniti v pisni obliki. Veljavnost ima tudi pisna potrditev naročila, ki smo ga prejeli v nepisani obliki. 

2. Izjave naših zastopnikov so veljavne po pisni potrditvi z naše strani. 
 

III. Cene in plačilni pogoji 

1. Naše cene so brez DDV. 
2. Če v dobavnih pogojih ni drugače določeno, se blago plača po predračunu in sicer brez odbitkov za 

predplačilo. 
3. Če bi bili v izrednih primerih pripravljeni sprejeti odloženo plačilo, mora biti plačilo zavarovano s prvovrstnim 

instrumentom zavarovanja plačila, kot je bančna garancija dobre banke izplačljiva na prvi poziv. Druge 
garancije lahko določi prodajalec glede na boniteto kupca. 

4. Pri zamudi plačila bomo zaračunali zamudne obresti po zakonu. Pri zamudi plačil je potrebno plačati tudi 
vse stroške  za opominjanje, kot tudi stroške, ki bi nastali pri izvršbi ali tožbi. 

 
IV. Dobavni rok in dobavni termin 

1. Dobavni rok prične teči z datumom sklenjene pogodbe (npr. naše potrditve naročila, razen če ni določeno 
drugače). 

2. Dobavnega roka se je možno držati, če je blago dobavljeno pred rokom, oziroma, če je ob izteku dobavnega 
roka pripravljeno za odpremo. 

3. Dogovorjene dobavne roke je treba upoštevati kot informacijo. Če dobavni rok zakasni za več kot dva tedna, 
ima kupec pravico, da po določitvi naknadnega roka odstopi od prodajne pogodbe. To pravico ima tudi pri 
delni  zakasnitvi v primeru, da je izpolnil svoje obveznosti po točki 1. Pri delni zakasnitvi ima kupec pravico 
do delnega umika od prodajne pogodbe. 

4. Stanja, ki so nastala zaradi višje sile, v to spadajo na primer motnje v proizvodnji, stavke, zakasnitve dobav 
glavnih surovin in pomožnih surovin, podaljša dobavni rok oziroma ga prestavi. To stanje ne pomeni 
zakasnitve, vendar mora dobavitelj kupca o tem pisno obvestiti.  

5. Z izpolnitvijo dobavnega roka izpolni dobavitelj svoje obveznosti do pogodbene stranke. 
 

V. Dobava 

1. Če ni drugače določeno, mora pogodbena stranka poskrbeti za prevoz. 
2. Transport se izvrši na račun in na riziko pogodbenega partnerja, tudi v  primeru, ko je dogovorjeno, da gre 

za franko dobavo. Zavarovanje transporta se izvrši izrecno na račun in po naročilu pogodbenega partnerja. 
3. Če se dobava zaradi dejstev, na katere ne moremo vplivati, zakasni, preide nevarnost na pogodbenega 

partnerja tisti dan, ko je blago pripravljeno za odpremo. 
4. Delne dobave so možne. 

 
VI. Jamstvo 

1. Pogodbena stranka mora blago takoj po prejemu pregledati, če obstajajo pomanjkljivosti in če je blago 
popolno. Pripombe je treba podati v pisni obliki s točno obrazložitvijo pomanjkljivosti oz. manjkajočih naprav 
in v roku največ 3 delovnih dni poslati na naslov našega podjetja. 

2. Nadaljnja obdelava, predelava ali uporaba blaga izključi jamstvo. 
3. Tudi v primeru reklamacije je pogodbena stranka obvezana, da dobavljeno blago prevzame in primerno 

skladišči. 
4. Pri upravičeni reklamaciji lahko po naši presoji v določenem roku nadomestimo manjkajoči del, ga 

izboljšamo ali izstavimo dobropis. 
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5. Pomanjkljivosti, ki so se pokazale, ne vplivajo na določen rok plačila, dokler ni bilo sporazumno ugotovljeno, 
da pomanjkljivost obstaja. Delna reklamacija ne more biti vzrok  zadržanju plačila za nesporni del. 

6. Dokler pogodbena stranka ni izpolnila svojih obveznosti, lahko zavrnemo odpravo pomanjkljivosti.  
 

VII. Tehnična navodila 

1. Pri uporabi naših izdelkov veljajo objavljena tehnična navodila – skrb pogodbene stranke je, da pri nas 
prevzame ta navodila. Če se ta navodila niso upoštevala, pogodbena stranka nima pravice do odškodnine. 

2. Tehnična navodila s strani prodajalca so omejena na razlage tehničnih navodil. Rešitve in nasvete, ki 
presegajo tehnična navodila, lahko izdajajo le pristojne osebe našega tehničnega oddelka. Nasveti z naše 
strani nas obvezujejo do odškodnine le v primeru, če se nanašajo na uporabo blaga, ki smo ga dali na 
razpolago in če smo zagrešili grobo malomarnost. 

 
VIII. Odstop 

V primeru, da bi se gospodarski pogoji, pod katerimi je bila sklenjena pogodba, izredno spremenili, ali v  primeru, če 
bi bila dobava blaga, čeprav samo začasno, nemogoča, imamo pravico, da brez dodatnega roka odstopimo od 
pogodbe. 
 

IX. Vračilo blaga 

V primeru, da bi bila pogodbena stranka z vračilom blaga v zamudi, imamo pravico blago prevzeti na stroške in riziko 
pogodbene stranke. Če blago, ki je bilo vrnjeno, ni enako najetemu in kupljenemu blagu, imamo pravico, da vrnjeno 
blago sami izberemo. 
 

X. Odškodnina 

Do izplačila odškodnine (vključno tistih po zakonu o zaščiti potrošnika), smo obvezani le v primeru, če nam je bila 
dokazana groba malomarnost. Nadomestilo za  izgubljen dobiček pogodbeni stranki ne pripada.  
 

XI. Pravica do odškodnine 

Pravica do kakršnihkoli drugih odškodnin s strani pogodbene stranke ni možna. 
 

XII. Kraj izpolnitve prodajne pogodbe in sedež sodišča 

Kraj izpolnitve pogodbe  za vse točke, ki izhajajo posredno ali neposredno iz pogodbe, je sedež podjetja. Sodišče je 
po naši izbiri – splošni sedež sodišča pogodbene stranke -  ali sodišče, ki je pristojno za sedež podjetja Doka 
Slovenija. 
 

XIII. Pravna podlaga 

Pogodbe, sklenjene z naše strani so v okviru slovenske zakonodaje. 
 
Posebni prodajni in dobavni pogoji 

XIV. Cena 

Če ni drugače določeno, velja cena franko skladišče prodajalca. 
 

XV. Pridržalna pravica 

1. Naše dobave so do končnih izpolnitev naših zahtev in stroškov v naši lasti. 
2. V času pridržalne pravice ni dovoljeno blaga rubiti, spremeniti in drugače dati na razpolago tretjemu. 
3. Če pogodbena stranka blago iz točke 2 spremeni, potem se njegove zahteve do nadaljnjih kupcev z vsemi 

pravicami v višini naših zahtev prenesejo na nas. Pogodbena stranka mora to označiti v svojih 
računovodskih knjigah. 

4. Pogodbena stranka je obvezana, da nas nemudoma pisno obvesti, če je blago, ki ima pridržalno pravico, 
bilo rubljeno ali je bila kakorkoli drugače omejena pridržalna pravica. 

5. V primeru zamude plačil pogodbene stranke smo upravičeni, da blago, ki je pod našo pridržalno pravico, 
odvzamemo kupcu, ohranimo prodajno pogodbo in na njegove stroške transportiramo nazaj. Nadalje imamo 
tudi pravico, da odvzeto blago z upoštevanjem izkupička terjatev prodamo naprej. Smo pa obvezani, da 
pogodbeno stranko o prodajnem izkupičku obvestimo in pogodbeni stranki damo priložnost, da v roku 4 
tednov imensko predlaga tudi druge kupce. 

6. V primeru odstopa od prodajne pogodbe je pogodbena stranka obvezana, da blago, ki ima pridržalno 
pravico, v roku 3 delovnih dni da na razpolago. 

7. Za prodajo blaga brez predplačila je potrebno skleniti prodajno pogodbo in podpise overiti pri notarju. 
 

XVI. Končni kupec 
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Pogodbena stranka, ki blago kupi, se strinja, da blago kupuje kot končni kupec le za lastno uporabo. 
 
Posebni pogoji najema 
 

XVII. Prevzem 

Če ni bilo drugače dogovorjeno, mora najemnik blago na svoje stroške prevzeti in ga vrniti v očiščenem in izpravnem 
stanju (po Doka standardu) v naše skladišče na Jesenicah. V nasprotnem primeru lahko najemodajalec prevzem 
blaga zavrne. 
 

XVIII. Trajanje najema 

1. Najem začne teči z dnem, ko je bilo blago prevzeto na našem skladišču. V primeru, da transport blaga 
organizira stranka, začne rok najema teči takrat, ko je blago ob dobavnem roku na našem skladišču na 
razpolago za dobavo. 

2. Najem se zaključi, ko je blago vrnjeno na naše skladišče. 
3. Najkrajše možno najemno obdobje je 14 dni. 

 
XIX. Prepoved podnajema 

Najemojemalec se zavezuje, da opažne opreme, ki je specificirana na računu ali v pogodbi, ne bo dal v podnajem ali 
kako drugače izročil v rabo drugemu. 
Najemodajalec lahko prekine najemno razmerje / odpove najemno pogodbo, če je najemojemalec opremo dal v 
podnajem ali jo kako drugače izročil drugemu v rabo. V primeru oddaje opreme v podnajem ali rabo drugemu je 
najemojemalec dolžan najemodajalcu plačati pogodbeno kazen v višini 20% pogodbene vrednosti. 
 

XX. Odpoved 

Pri zamudi plačila samo enega obroka najema za več kot 14 dni ali v primeru, če dobimo informacijo, da je bila 
kreditna sposobnost pogodbene stranke zelo zmanjšana, imamo pravico, da pogodbo po določenem roku 5 delovnih 
dni – v primeru insolventnega postopka z takojšnjim učinkom - odpovemo. Pogodbena stranka je obvezana, da 
najeto blago v roku 5 delovnih dni vrne najemodajalcu. 
  
V primeru, da najemnik ne poravna obveznosti po poteku najemne pogodbe, ali po odpovedi pogodbe, oziroma ne 
izpolni svoje obveznosti po členu XIII naših splošnih prodajnih, dobavnih in najemnih pogojev, imamo pravico 
prevzeti lastništvo nad najetim blagom, neodvisno od tega, kje se blago nahaja, torej tudi, če se nahaja na 
gradbiščih, na skladiščih, ali v prostorih najemnika. 
 

XXI. Prenos rizika 

Pogodbeni partner nosi za celotni čas najema, od prevzema dalje, riziko za poškodbe ali uničenje blaga. 
 
Pri uničenju ali izredni poškodbi imamo pravico zahtevati nadomestila od pogodbenega partnerja v višini prodajne 
cene po ceniku, pri manjših poškodbah pa bomo določili višino stroškov popravila ali zmanjšanje vrednosti blaga.  
 

XXII. Nakup najetega blaga 

Nakup najetega blaga je možen po plačilu vseh najemnin. Za nakup se sklene poseben dogovor ali pogodba v skladu 
s členom XV. 
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