
SPLOŠNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI DRUŽBE FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH

I. SKLEP
1. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se naša dobava opravi izključno na podlagi 
pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju in sicer tudi takrat, ko le-ti pri ustnem ali  
telefonskem pogajanju niso bili posebej omenjeni. Odstopanja od teh pogojev  
potrebujejo za svojo veljavo naše pisno potrdilo.
2. Vse ponudbe so neobvezne in nas ne obvezujejo za dobavo. Slike, skice in  
podatki o znamkah so neobvezni. Vsi sklepi in dogovori, četudi so bili dogovorjeni z 
našimi zunanjimi sodelavci, postanejo obvezujoči šele, ko so pisno potrjeni. Enako 
velja za dodatne ustne dogovore in naknadne spremembe pogodb. Če pa kljub 
vsemu blago dobavimo na podlagi ustnih ali telefonskih naročil, se kupec ne more 
sklicevati na to, da postanejo vsi sklepi, dogovori itd. za nas zavezujoči šele z našim 
pisnim potrdilom. Pri dobavi napačnega blaga, do katere je prišlo zaradi slabih 
telefonskih zvez in nerazumevanja, ne nosimo odgovornosti.
3. Morebitni nakupni pogoji kupca se s tem zavrnejo. Tudi takrat nas ne obvezujejo, 
ko pri sklenitvi pogodbe ne ugovarjamo. Naši splošni prodajni in nabavni pogoji  
začnejo veljati najkasneje s prevzemom našega blaga.

II. CENE
1. Cene so v neto zneskih brez odtegljajev.
2. Za naročila brez izrecnega dogovora o ceni, veljajo cene na dan dobave, pri 
prevzemu iz tovarne velja objavljena tovarniška cena; pri prevzemu iz skladišča pa 
objavljena skladiščna neto cena.
3. Vse dodatne pristojbine, dajatve, morebitne nove davke, cestnine in njihova 
povišanja, ki posredno ali neposredno vplivajo na ceno dobave, poravna kupec.
4. V primeru, da kupec na podlagi posebnega dogovora uveljavlja pravico vračila 
že dostavljenega blaga, zaračunavamo 10% neto zneska izstavljenega računa za 
vrnjeno blago. Rezanega ali na drugačen način obdelanega materiala ne jemljemo 
nazaj.

III. DOBAVA
1. Sami odločamo o izbiri podjetja ali skladišča, ki opravi dobavo.
2. S predajo blaga prevozniku, najkasneje pa ob zapustitvi podjetja ali skladišča, 
prevzame kupec odgovornost za blago. To velja tudi v primeru, ko mi dostavimo 
blago do določenega kraja z lastnim ali tujim vozilom.
3. Franco postavljene cene pogojujejo odprt, neoviran promet po prometnih poteh. 
Nepravilni prevozi gredo v škodo kupca. Dostavnim vozilom mora biti omogočen 
neoviran in varen dovoz do mesta raztovarjanja, zagotovljeno pa mora biti tudi  
takojšnje raztovarjanje. V kolikor kupec ne spoštuje teh obveznosti, je dolžan pokriti 
vso škodo na dostav-nem vozilu in morebitno drugo nastalo škodo.
4. Pot pošiljanja, transportna in zaščitna sredstva, ki se tako kot zaprta vozila in 
avtodvigala zaračunavajo dodatno, so prepuščena naši izbiri, ob izključitvi vsake 
odgovornosti. Prodajalec ne jamči za pravočasni prevoz, med prevozom nastalo 
rjo, spremembo materiala zaradi zvitja, ukrivljanja in vremenskih vplivov.
5. Za dobavo veljajo tehniške norme države proizvajalke. Tudi za tuja podjetja  
veljajo avstrijski poslovni običaji.
6. Kupec mora drugorazredni material in material iz posebne ponudbe po izrednih 
cenah pred dobavo pregledati. Pri tem materialu in trgovskem blagu se preizkuša 
samo zunanja struktura.
7. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se blago dobavlja brez embalaže.

IV. DOBAVNI ROK
1. Dobavni roki so za prodajalca spremenljivi. Odvisni so od možnosti dobave vseh 
dobaviteljev.
2. Dobavni rok začne teči z dnem sprejema naročila. V kolikor mora kupec pridobiti 
določena dokazila, podatke in dovoljenja ali mora opraviti predplačilo, dobavni rok 
ne začne teči pred predložitvijo vseh dokumentov.
3. Dobava velja za opravljeno v trenutku predaje sporočila o pripravljenosti blaga 
za prevzem.
4. Pogoj, zapisan pri številki 2, velja tudi v primeru, ko so bili dobavni roki ali termini 
že dokončno potrjeni.
5. Blago, za katero je bilo izdano sporočilo o pripravljenosti za prevzem in ni bilo  
takoj prevzeto, lahko prodajalec skladišči na stroške in riziko kupca po lastni  
presoji in zaračunava stroške pri dobavi iz tovarne ali iz skladišča.

V. PLAČILO
1. Plačilo mora biti opravljeno
a) pri dobavi iz tovarne do 15. v mesecu v gotovini brez odbitkov
b) pri dobavi iz skladišča takoj po prejemu računa v neto vrednosti
2. Diskontne čeke sprejemamo kot plačilno sredstvo samo pod pogojem, da 
je bilo predhodno tako dogovorjeno. Dobropisi so mogoči samo pod pogojem  
dohodka po odbitku izdatkov in dnevne cene, na podlagi katerega lahko razpo-
lagamo s protivrednostjo.
3. Zneski kolekov, diskonta, stroški izterjave in obresti zapadejo takoj.
4. Pri zakasnitvi plačila nam je treba povrniti obresti v višini 2% zahtevanih obresti 
avstrijskih velikih bank za kredite namenjene kreditiranju podjetij. Kršitev plačilnih 
pogojev ali okoliščine, ki so primerne za znižanje kreditne vrednosti kupca, imajo 
za posledico zapadlost vseh naših terjatev. Razen tega nam to daje pravico izvršiti 
zakasnelo dobavo samo proti predplačilu ali pravico odstopa od pogodbe oz. pra-
vico, da zahtevamo nadomestilo za nastalo škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbe. 
Pri zakasnitvi plačila je kupec dolžan zagotoviti prenos vseh odprtih terjatev po 
odstopu in priznavanju zastavne pravice na druge premoženjske predmete.
5. Kupec pooblašča prodajalca za pobot njegovih terjatev vseeno iz katerega pra-
vnega razloga proti terjatvam kupca nasproti ? rmi Filli - Stahlgroßhandelsgesell-
schaft z omejeno odgovornostjo.

VI. LASTNIŠTVO
1. Naše pošiljke ostanejo naša lastnina do plačila vseh, tudi prihodnjih terjatev, še 
posebej tudi saldo terjatev pri tekočem računu, do česar imamo pravico iz katere-

gakoli pravnega razloga. To velja tudi, če se plačila opravljajo za posebej označene 
terjatve. V kolikor kupec predela, pomeša ali poveže naše blago z drugim blagom, 
ki ne pripada nam, nam kupec odstopi njemu pripadajočo lastninsko pravico do 
novega inventarja ali stvari v obsegu vrednosti računa za blago, ki je v lastninskem 
pridržku. Novi inventar ali stvari shrani kupec za nas brezplačno.
2. Kupec je za nadaljnjo prodajo pridržanega blaga opravičen le v primeru, če se 
nam odstopijo terjatve kupca iz nadaljnje prodaje v višini vrednosti pridržanega 
blaga po pre-delavi, mešanju ali povezavi.
3. Kupec je dolžan zabeležiti odstop terjatev v svojih knjigah in na našo zahtevo 
naznaniti tretjega odjemalca. Na našo željo nam mora kupec sporočiti odjemalca 
pridržanega blaga.
4. Do drugačnega razpolaganja s pridržanim blagom še posebej do prenosa  
lastnine in zastavitve kupec ni opravičen. Kupec je opravičen izterjati terjatve iz 
nadaljnje prodaje do našega preklica.
5. Prodajalcu mora biti ob vsakem času omogočen dostop do blaga v lastninskem 
pridržku. 
6. Če pride med uveljavljanjem našega lastninskega pridržka do nasprotij, je treba 
ravnati kot sledi:
a) Znesek računa je treba povečati za obresti, stroške, porabo in prevoz prid-
ržanega blaga. Tako dobljeni znesek je treba zmanjšati za opravljena plačila in 
vrednost vrnjenega blaga.
b) Če pride do dobropisa naše stranke, ga je treba izplačati ali poračunati z  
drugimi terjatvami. Če kupec ne poravna vseh dolgov je dolžan poravnati stroške, 
pri čemer pa smo mi dolžni obračunati zamudne obresti.

Vll. VIŠJA SILA
Dogodki višje sile, h katerim med drugim spadajo tudi stavke, večje motnje obrato-
vanja, povečan odpad in vse okoliščine, ki nam bistveno otežujejo ali onemogočajo 
dobavo in sicer vseeno, ali pride do njih pri nas ali pri naših dobaviteljih, nam dajejo 
pravico, da odložimo dobavo dokler traja ovira, na primernejši čas ali da odstopimo 
od tistega dela pogodbe, ki še ni bil izpolnjen. Kupec lahko od nas zahteva pojas- 
nilo, ali bomo odstopili od pogodbe ali bomo dobavili v ustreznem roku. V kolikor 
mu ne damo odgovora, lahko kupec odstopi od pogodbe. 

VIII. KRAJ IZVEDBE IN SODNA PRISTOJNOST
Pri sklenitvi pogodbe velja za kraj izvedbe, tudi če je bilo dogovorjeno franco spre-
jemna postaja ali tovarna, sedež podjetja dobavitelja ali skladišča in za plačilo kraj 
podružnice, ki je sklenila pogodbo. Sodna pristojnost v primeru sporov pripada 
izključno sodišču v Celovcu, lahko pa po naši izbiri vključimo tudi sodišče, ki je 
sicer pristojno za kupca.

IX. DELNA NEVELJAVNOST
V kolikor posamezne določbe teh pogojev v celoti ali deloma ne bi veljale, ohranijo 
vse ostale določbe teh prodajnih pogojev svojo veljavnost.

X. POSEBNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI ZA VLEČENI  
IN VALJANI MATERIAL
Za dobavo valjanega in vlečenega materiala veljajo poleg zgoraj navedenih pogojev 
posebej tudi »Posebne določbe k splošnim prodajnim pogojem za valjani material 
glede na pogodbo med Republiko Avstrijo in državami članicami EGKS«, podjetja 
voestalpine, v veljavnem besedilu, z vsemi dopolnitvami.

XI. JAMSTVO IN NADOMESTILO ŠKODE
V primeru ugotovitve napake v materialu ali izdelku, zamenjamo neustrezno blago 
z ustreznim. Izključno mi pa imamo pravico izbire, da izvedemo zahteve za jamstvo 
tudi z izboljšanjem blaga ali z zmanjšanjem cene. Kupec nima pravice do umika 
od pogodbe. Naša dolžnost jamstva sega največ do jamstva, ki ga prevzamejo 
naši dobavitelji za posamezno dobavo in samo toliko časa, da ti priznajo zahtevo 
po jamstvu. Če nam kupec na našo zahtevo nemudoma ne dostavi vzorcev rekla-
miranega materiala, zahteva po jamstvu ne pride v poštev. Ta zastara v vsakem 
primeru po preteku enega meseca od naše pisne zavrnitve. Pri materialu drugega 
kakovostnega razreda, rabljenem materialu in pri t.i. priložnostni prodaji – to je pri 
materialu, ki se prodaja po dnevni ceni, velja za material, bodisi prevzet ali ne, ob 
zapustitvi skladišča ali tovarne, da je pogojno dobavljen in prevzet. Reklamacije 
glede kakovosti in strukture pri tovrstnem materialu niso mogoče. Kupec je dolžan 
preveriti blago takoj, ko ga dobi na najbolj natančen način, po potrebi tudi s po-
močjo strokovnjaka. Razne pomanjkljivosti mora kupec javiti v 8 dneh od prejema 
s priporočenim pismom. Pomanjkljivosti, ki se pri takšnem preverjanju ne morejo 
odkriti, je treba javiti takoj, ko se ugotovijo; takoj pa je treba ustaviti morebitno 
obdelavo oz. predelavo. Dolžnost jamstva pa preneha tudi pri skritih pomanjklji-
vostih, ki se pojavijo pri obdelavi oz. predelavi, pri montaži ali polaganju, vendar pa 
najkasneje 3 mesece po prejemu materiala. Zahteve po nadomestilu škode vseh 
vrst so izključene, če se nam ne dokaže krivda. Škodo smo v vsakem primeru dolžni 
poravnati samo do višine zneska računa, ki je bil izstavljen za dotični material. Za 
škodo, ki jo povzroči druga oseba in za posledično škodo ne jamčimo. Če opravl- 
jamo tudi stranske storitve kot npr. dostava načrtov, tehniške dokumentacije,  
statike, kosovnih seznamov, izvlečkov materiala, je kupec dolžan vse takoj pre-
veriti. V kolikor se kupec v 8 dneh od prejema teh dokumentov ne pritoži, veljajo  
dokumenti kot sprejeti. Če dokumenti te vrste ne izvirajo od nas, temveč od  
drugega proizvajalca, strokovnjaka ali sicer neke druge osebe, za pomanjkljivosti  
dokumentov ne jamčimo, temveč jamčimo samo za pomanjkljivosti pri izbiri te  
druge osebe (Culpa in eligendo).
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