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SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI NIRO STEEL d.o.o.

1. Veljavnost
Splošni prodajni pogoji Niro steel d.o.o (v nadaljevanju prodajalec) urejajo obligacijska
razmerja med podjetjem Niro steel d.o.o. in kupci proizvodov in storitev iz Niro steel-ovega
programa. Nanašajo se na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, razen, če se prodajalec
in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače.
Splošni pogoji prodaje so sestavni del prodajnih poslov, v kolikor kupec izrecno s pisno
izjavo ni zavrnil njihove uporabe.
Splošni prodajani pogoji veljajo do preklica.

2. Ponudbe in naročila
Vse ponudbe brez ustreznega pisnega naročila kupca so za prodajalca neobvezujoče. Šteje se,
da je naročilo kompletno, ko vsebuje vse podatke, ki so potrebni za proizvodnjo blaga, še
posebej, ne pa samo, količino in specifikacijo posameznih tipov, kakovost, tip, načrt,
specifične lastnosti in nameravano uporabo blaga, kraj in čas predvidene dobave ter prioritete
izdelave in dobave. Če kateri od podatkov manjka, se šteje, da sta se stranki v tem delu
dogovorili za standardne lastnosti prodajalčevega blaga.
Za posamični prodajni posel veljajo cene, navedene na potrditvi naročila. Vse cene veljajo
FCA skladišče prodajalca, če na ponudbi ni zapisano drugače. V vseh primerih se uporabi
najnovejša izdaja INCOTERMS.
V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki so
nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.

3. Cene in plačilni pogoji
Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih fakturah. Za nepravočasno
plačilo si prodajalec pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti, od dneva
zamude dalje do plačila in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila. Šteje se, da je
plačilo izvršeno, ko je denar na računu prodajalca.

4. Dobava blaga
Rok dobave je naveden na potrditvi naročila. Prodajalec si v primeru višje sile, zastojev v
proizvodnji, strojeloma ali drugih izrednih dogodkov pridružuje pravico do podaljšanja
dobavnih rokov in sicer za čas trajanja izrednega dogodka.

Prodajalec si pridružuje pravico do delne dobave blaga.

5. Pridržek lastninske pravice
Dobavljeno blago ostane last prodajalca do popolnega poplačila.

6. Jamčenje za napake
Kupec je dolžan očitne napake blaga pisno javiti takoj ob prevzemu, skrite napake pa
najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko so bile odkrite, sicer izgubi pravico iz naslova jamčenja.
Prodajalec ne jamči za napake blaga, če je bilo uporabljeno za namene, ki mu niso bili znani
ob naročilu kupca. Kupec ima v primeru upravičene reklamacije pravico zahtevati znižanje
cene, popravilo blaga ali nadomestno dobavo blaga.

7. Odgovornost
Prodajalec jamči, da je dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo na naročilu in
potrditvi naročila. V primeru odstopanja od kvalitete se zaveže nadomestiti oz. popraviti
reklamirano blago. Za škodo izgube proizvodnje kupca, izgube dobička, izgube poslovnega
interesa prodajalec ne odgovarja. V vsakem primeru je odgovornost omejena do višine
reklamiranega blaga.

8. Pristojno sodišče
Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu, kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi
splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih prodajnih pogojev.
Vsi spori se presojajo v skladu s slovenskim zakonikom. Pristojno je Okrožno sodišče v
Kranju.
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