SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI DRUŽBE:
Benteler trgovina d.o.o
Otiški Vrh 25a
2373 Šentjanž pri Dravogradu

I. Veljavnost ponudbe
1.1. Navedeni in s strani družbe BENTELER TRGOVINA D.O.O., Otiški Vrh 25 a,
2373 Šentjanž (v nadaljevanju družba) sprejeti Splošni prodajni pogoji so sestavni
del vseh pogodb sklenjenih med pogodbenima strankama, to je med družbo
BENTELER TRGOVINA D.O.O. , Otiški Vrh 25 a, 2373 Šentjanž (v nadaljevanju
družba) in nasprotno pogodbeno stranko (v nadaljevanju stranka). Določila
splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, pravno poslovne izjave, pravne
nasvete in druge
pogodbene storitve iz katerih izhajajo kakšne pravice in obveznosti družbe.
1.2. Določila splošnih pogojev poslovanja se izključno uporabljajo za vsa pravna
razmerja navedena v tč. 1.1. tega odstavka. S podpisom pogodbe se stranka strinja
in soglaša s tem, da se za pravna razmerja uporabljajo izključno navedeni pogoji. Po
drugi strani se z njimi izrecno oporeka morebitnim nasprotujočim ali odstopajočim
pogojem, ki bi jih morebiti sprejela stranka sama v okviru lastnega poslovanja .
Splošne prodajne pogoje, kakor njihove kasnejše spremembe in dopolnitve, sprejme
družba ter jih objavi v svojih poslovnih prostorih. Če družba po sklenitvi pogodbe
spremeni splošne pogoje, se spremenjena določila splošnih pogojev uporabljajo za že
sklenjene pogodbe le v primeru, če stranki skleneta ustrezni pismeni dodatek k
pogodbi. Pogodbeni stranki lahko s pogodbo izključita posamezna določila teh
splošnih pogojev. Če je posamezno vprašanje s pogodbo drugače urejeno kot s temi
pogoji, veljajo pogodbena določila.
1.3. Splošni prodajni pogoji družbe veljajo izključno tudi takrat, če so družbi znani
pogoji poslovanja stranke, ki odstopajo ali so v nasprotju s sprejetimi splošnimi
prodajnimi pogoji družbe.
1.4. V primeru tekočih pravnih poslov se določila sprejetih splošnih prodajnih pogojev
poslovanja uporabljajo za tiste pravice in obveznosti, ki so nastale po sprejetju teh
splošnih pogojev poslovanja.
1.5. Stranka je lahko vsaka pravna ali fizična oseba za katero družba na primeren
način oceni, da bo lahko izpolnjevala obveznosti iz pogodbe.
1.6. Stranka je dolžna na zahtevo družbe predložiti dokazila o svojem premoženjskem
stanju. Stranka se izrecno obvezuje in soglaša, da bo na zahtevo družbe brez
odlašanja predložila podatke o svojem pravno organizacijskem statusu,
premoženjskem in lastniškem stanju, jamstvenih razmerjih, sedežu ter spremembah
teh podatkov. Če tega ne stori, izrecno dovoljuje, da družba pridobi te podatke pri
osebah, ki s temi podatki razpolagajo, prav tako izrecno pooblašča osebe, pri katerih
so ti podatki, da omogočijo družbi na njeno zahtevo dostop in vpogled v te podatke ter
se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi ter od nje
pooblaščenim osebam. Stranka izrecno soglaša s tem, da družba te podatke
posreduje, spreminja, briše in uporablja v marketinške namene ter računalniško
shranjuje. V kolikor realizacija pogodbe zadeva podatke tretje osebe, mora družba
pridobiti njeno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
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1.7. Stranka je dolžna družbo takoj obvesti o spremembi svojega bivališča ali sedeža
stranke, o spremembah glede pravno-organizacijske oblike stranke in morebitni
prezadolženosti ali plačilni nesposobnosti stranke.

II . Cene in davek na dodano vrednost
2.1. Pogodbena cena je dogovorjena po ceniku družbe , ki je bil veljaven ob
sklepanju pogodbe oz. spremenjen on objavljen v času veljavnosti pogodbe.
K ceni je potrebno prišteti davek na dodano vrednost. V ceno niso vključeni stroški
embalaže, ki se obračunajo ločeno. Carine, konzularne stroške, tovornine,
zavarovalne premije in ostale dodatne stroške nosi kupec .

III. Plačilo in obračun
3.1.Pogodbeno ceno je potrebno plačati naslednji dan po dobavi blaga, brez skonta,
Če s pogodbo ni dogovorjeno kaj drugega. Dogovorjeni skonto se vedno nanaša le na
znesek blaga, brez tovornine in velja le ob popolni sprotni poravnavi vseh obveznosti
s strani stranke.
3.2. Če se po potrditvi naročila s strani družbe cena predmeta pogodbe spremeni,
velja dobavna cena, veljavna na dan dobave.
3.3. Stroške plačilnega prometa nosi kupec.
3.4. Če stranka zamudi s plačilom s pogodbo dogovorjenega zneska, je poleg
glavnice dolžna plačati še zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do plačila.
Družba je upravičena do zamudnih obresti ne glede na to, ali ji je zaradi zamude
nastala kakšna škoda. V primeru, da ji je zaradi zamude stranke nastala škoda, večja
od zneska, ki bi ga družba dobila iz naslova zamudnih obresti, ima družba pravico
zahtevati razliko do popolne odškodnine.
3.5. Stranka je dolžna s pogodbo dogovorjen znesek plačati v denarju na račun
družbe tako , da družba z denarjem razpolaga na dan zapadlosti .
3.6. Stranka se izrecno odpoveduje, da bi nasproti družbi uveljavljala pobotanje ali pridržno
pravico v zvezi s pravicami in obveznostmi iz naslova sklenjene pogodbe, razen v primeru,
da so njeni zahtevki pravnomočno in dokončno priznani.
3.7. Če se po podpisu pogodbe ugotovi insolventnost oziroma plačilna nesposobnost stranke
je družba upravičena zahtevati takojšnjo poravnavo vseh obveznosti iz tekočih poslov, za
nadaljnje dobave pa plačilo po predračunu.
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IV. Izvedba in dobavni roki
4.1 Rok za dobavo predmeta dobave začne teci z dnem, ko družba v pisni obliki odda
potrdilo o sprejemu naročila stranke, vendar ne pred prejemom vseh dokumentov,
potrdil in dovoljenj, ki jih mora družbi priskrbeti stranka in pred prejemom
dogovorjenega predplačila. Dobavni rok tudi ne prične teci dokler pogodbeni stranki v
pisni obliki ne dosežeta soglasja o vseh pomembnih tehničnih vprašanj, povezanih z
naročilom.
4.2. Če ima stranka po tem, ko družba odda potrdilo o sprejemu naročila, dodatne
zahteve ali izrazi željo po spremembah glede dobavnega predmeta, je za to potrebno
pridobiti pisno soglasje družbe o ustrezni spremembi pogodbe (dobavni predmet,
dobavna cena, dobavni čas itd.).
4. 3. Dobavni rok se ustrezno podaljša v primeru zapor cest, ter v primeru višje sile,
državnih ukazov, kakor tudi v drugih primerih, če družba ni mogla pravočasno dobaviti
predmeta pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogla izogniti.
Če je dobava predmeta pogodbe zaradi nepričakovanih okoliščin nemogoča ali je
mogoča le ob občutnih dodatnih gospodarskih stroških, ima družba poleg zakonskih
pravic tudi pravico da odstopi od pogodbe.
4.4 Družba lahko dobavi tudi del predmeta pogodbe. Vsaka delna dobava velja kot
samostojni posel in jo lahko družba ločeno obračuna.
4.5. Če družba pri zagotavljanju predmeta pogodbe iz opravičljivih razlogov zamuja z
njegovo izročitvijo, potem je stranka upravičena, da za nastalo škodo zaradi zamude
zahteva odškodnino po določilih OZ od vrednosti tistega dela predmeta pogodbe, ki
ga zaradi zamude ali v skladu s pogodbo ni mogla pravočasno koristiti . Stranka ni
upravičena do nobene odškodnine v primeru, da družba ni mogla izpolniti pogodbenih
obveznosti zaradi okoliščin nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogla preprečiti, ne
odpraviti in se jim tudi ne izogniti ( višja sila ).
4.6. V primeru, da družba zamuja z izročitvijo predmeta pogodbe, mora stranka družbi
s pisno izjavo dati primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Od
pogodbe lahko stranka odstopi šele po poteku dodatnega primernega roka, pod
pogojem, da je stranka družbo o tem izrecno obvestila s pisnim obvestilom, s katerim
je bil podaljšan rok in pod pogojem, da družba iz opravičljivih razlogov ni mogla
izpolniti obveznosti. V primeru, da si stranka pridrži pravico do odstopa od pogodbe
in po preteku roka odstopi od pogodbe, ne more stranka do družbe uveljavljati
nobenih nadaljnjih pravic iz naslova zamude, razen pravico do odškodnine, če družba
pogodbenih obveznosti ni mogla izpolniti zaradi okoliščin, ki jih družba ni mogla
preprečiti..
4.7. Če se dobavni rok določen s pogodbo podaljša na željo stranke, mora biti takšna
izjava stranke dana v pisni obliki. S podaljšanjem dobavnega roka se mora s pisno
izjavo strinjati družba . V tem primeru se predmet dobave v času trajanja podaljšanja
dobavnega roka, skladišči v prostorih družbe, stranki pa se obračunajo stroški
skladiščenja, v višini 0,5% neto zneska vrednosti naročila za vsak mesec
skladiščenja. Če stranka predmeta pogodbe ne prevzame v primernem dodatnem
roku, ki je bil določen s strani družbe, stranka izrecno soglaša, da lahko družba prosto
razpolaga s predmetom pogodbe.
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V. Pridržek lastninske pravice
5.1. Družba si pridržuje lastninsko pravico na predmetu pogodbe tudi po tem, ko je bil
predmet pogodbe izročen stranki, do popolnega plačila vseh terjatev, ki izvirajo iz
sklenjene pogodbe, opravljenih storitev in iz poslovanja družbe s stranko (pridržek
lastninske pravice).
5.2. Dokler traja pridržek lastninske pravice, veljajo naslednja določila:
- Stranka predmeta pogodbe ne sme prodati, zastaviti, podariti, dati v najem,
posojati ali ga izročiti kot zavarovanje ali ga uporabljati v nasprotju s pogodbo ter je
zavezana preprečiti takšna dejanja tudi tretjim osebam. Drugačna uporaba od
navedenega je možna le po predhodnem pisnem soglasju družbe. Vsako ravnanje, ki
bi bilo v nasprotju s tem, nima nobenih pravnih učinkov.
- Stranka lahko uporablja predmet pogodbe na področju Republike Slovenije.
Uporaba v drugih državah je možna le s pisnim soglasjem družbe. Obdelano in
predelano blago velja za blago s pridržkom lastninske pravice .
- Če je stranka predmet pogodbe pridobila z namenom nadaljnje prodaje, lahko
stranka predmet pogodbe proda tretji osebi le z izrecnim pisnim soglasjem družbe
(podaljšan pridržek lastninske pravice). Določila splošnih prodajnih pogojev
poslovanja se v primeru nadaljnje prodaje, smiselno uporabljajo tudi za kupca. V
primeru soglasja družbe za nadaljnjo prodajo, odstopa stranka
družbi ob podpisu pogodbe vse prihodnje pravice, ki bi jih imela stranka iz tega
naslova nasproti kupcu, vključno s pravico, da lahko družba sama neposredno
uveljavlja izterjavo nasproti kupcu v primeru, da stranka ne bi izpolnjevala svojih
pogodbenih obveznosti, ali če bi se poslabšalo premoženjsko stanje stranke, ali če bi stranka
bila plačilno nesposobna. V vseh teh primerih je stranka, na poziv družbe dolžna družbi izročiti
celotno dokumentacijo, potrebno uveljavljanje pravic iz pravnega razmerja med stranko in
kupcem predmeta pogodbe. Pri novo nastalem blagu nam pripada lastniški delež v razmerju
računske vrednosti blaga s pridržkom lastninske pravice napram računske vrednosti drugega
blaga .
- V primeru, da družba uveljavlja pridržek lastninske pravice in predmet pogodbe
prevzame nazaj, to še ne pomeni, da je s tem odstopila od pogodbe, razen če je bilo
to izrecno v pisni obliki sporočeno stranki od prevzemu predmeta pogodbe nazaj.
- Stranka lahko spreminja, predela ali kako drugače posega v predmet pogodbe samo
s poprejšnjim pisnim soglasjem družbe. V primeru kršitve odgovarja stranka družbi
solidarno s tretjo osebo za nastalo škodo. Stranka je dolžna družbo takoj pisno
obvestiti o vsaki napaki, okvari ali sumu napake na predmetu pogodbe ter takoj
prenehati uporabljati predmet pogodbe oz. preprečiti uporabo tretjim osebam.
Stranka lahko predmet pogodbe, kljub temu da je bila ugotovljena napaka ali sum
napake naprej uporablja le s pisnim soglasjem družbe, sicer odgovarja za nastalo
škodo.
- Družba ne odgovarja za škodo, ki bi nastala stranki in tretjim osebam zaradi
opustitve dolžnega vzdrževanja. Prav tako družba ne odgovarja za škodo,
povzročeno stranki ali tretjim osebam zaradi nespoštovanja omejitev in predpisov
oziroma nespoštovanja, ki ga povzročijo drugi uporabniki predmeta pogodbe, ki jih za
uporabo pooblastila stranka oz. za katere odgovarja stranka.
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- Stranka je dolžna sama in na lastne stroške uporabiti vse nujne ukrepe ter vsa
pravna sredstva, da zagotovi neovirano lastninsko pravico družbi v primeru
kakršnegakoli poskusa ali posega tretjih oseb v posest ali lastninsko pravico
predmeta pogodbe, vključno z morebitnim poskusom posega državnih organov na
podlagi sklepa o izvršbi, rubežu, zasegu za zavarovanje, ne da bi čakal na ukrepe
družbe, ter o tem takoj pisno obvestiti družbo.
- V primeru kraje oziroma nezakonitega odvzema predmeta pogodbe s strani tretjih
oseb je stranka dolžna to takoj pisno prijaviti policiji in zavarovalnici, pri kateri je
zavarovan predmet pogodbe. V primeru poskusa posega ali izpeljanega posega
tretjih oseb v posest ali lastninsko pravico predmeta pogodbe, tudi če so to državni
organi (npr. v primeru poskusa rubeža ali izvršbe), je stranka dolžna izrecno pisno
opozoriti te osebe, da je lastnik predmeta pogodbe na podlagi pridržka lastninske
pravice družba, sama pa je le zakoniti posestnik.
- Stranka izrecno soglaša, da svojih pravic iz naslova sklenjene pogodbe brez
pisnega soglasja družbe, ne bo odstopila tretji osebi. Vsak takšen odstop brez
pisnega soglasja družbe nima nobenih pravnih učinkov in stranka odgovarja za vso
škodo, ki bi zaradi tega nastala družbi.
VI. Kakovost , mere in teže
6.1. Kakovost in mere se določijo po DIN/EN normah , ki so veljale ob sklenitvi
pogodbe , ob pomanjkanju le teh pa po poslovnem običaju .Navajanje norm ,
materialnih list ali tovarniških izkazov oz. podatkov o kvaliteti ni garancija oz. ni
izjava o konformnosti , tudi ne uradna izjava proizvajalca kot tudi ne oznaka , kot sta CE in
GS.
6.2. Za teže je merodajno tehtanje s strani družbe oz. njenega dobavitelja. Dokazilo oteži je
lista tehtanja. Teže se lahko , v primeru pravne dopustnosti , določijo brez tehtanja s pomočjo
veljavnih norm. Navedbe kosov oz. števila svežnjev na odpremnih listih , so pri blagu ,
obračunanem po teži , neobvezne. V kolikor se ne izvede posamezno tehtanje , velja vsakič
skupna teža pošiljke.

VII. Prevzemi in izpolnitev pogodbe
7.1. Predmet pogodbe je potrebno izpolniti v kraju, ki je bil dogovorjen ob sklenitvi
pogodbe. Če s pogodbo ni bil določen kraj izpolnitve pogodbe, se šteje da je bilo
dogovorjeno, da se predmet pogodbe izpolni po sporočilu o pripravljenosti za
prevzem v skladišču družbe.
7.2. Stranka je dolžna predmet pogodbe prevzeti najkasneje v roku 5 dni po prejemu
pisnega obvestila družbe. Če stranka ne prevzame predmeta pogodbe v kraju in v
času, ki je bil določen s pogodbo oz. s splošnimi pogoji družbe, stranka nosi vse
nastale dodatne stroške (npr. stroške skladiščenja in ohranjanja).
7.3. Če stranka predmeta dobave ne prevzame niti po preteku dodatnega roka, ki ga
je določila družba, lahko družba blago odpošlje stranki brez prevzema na tveganje
stranke , ali pa odstopi od pogodbe. Družba lahko odstopi od pogodbe, ne da bi
stranki pustila dodatni rok za izpolnitev, če iz ravnanja stranke izhaja, da predmeta
pogodbe nima namena prevzeti niti v dodatnem roku. V primeru odstopa od pogodbe
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ima družba pravico, da s tem, ko stranka prejme obvestilo o odstopu, prosto
razpolaga s predmetom pogodbe in uveljavlja odškodnino po splošnih pravilih o
odškodninski odgovornosti.
VIII. Pošiljanje , prehod nevarnosti , pakiranje , delna dobava
8.1. Pot in sredstva pošiljanja , kot tudi špediterja in prevoznika določi družba .
8.2. Nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poškodovanja predmeta
pogodbe , kot tudi nevarnost zaplembe blaga , preide na stranko z izročitvijo
predmeta pogodbe špediterju ali prevozniku, najkasneje pa z odpravo blaga iz
skladišča družbe , oz. najkasneje s potekom dobavnega roka, ki je bil določen s
pogodbo, če je stranka s svojim ravnanjem prišla v zamudo s potekom roka.
8.3. Če transport po predvideni poti ni mogoč ali je bistveno otežen , je družba
upravičena blago dostaviti po drugi poti ali v drug kraj , pri čemer je kupcu dana
možnost , da o spremembi izrazi svoje stališče.
8.4. Blago se praviloma dobavlja nepakirano ter nezaščiteno pred rjavenjem . V
kolikor je posebej dogovorjeno, za embalažo, zaščito oz. transportne pripomočke poskrbi
družba na stroške kupca .
8.5. Delne dobave blaga v zaključenih količinah so po običajih gospodarske panoge
dopustne .

IX Naročila na odpoklic, stalne oz. tekoče dobave
9.1. _e so dogovorjene tekoče dobave , je stranka dolžna družbi posredovati
odpoklice ter razporeditev artiklov po okvirnih mesečnih količinah .
9.2. Če posamezni odpoklici presegajo dogovorjeno skupno količino , družba
presežka ni dolžna dobaviti , teži pa k temu , da bo zadovoljila stranko .

X. Odgovornost za stvarne napake
10.1. Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je imel predmet pogodbe takrat, ko
je nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poškodovanja predmeta pogodbe
prešla na stranko. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Družba ne odgovarja
za stvarne napake, ki so bile ob sklenitvi pogodbe stranki znane ali ji niso mogle ostati
neznane.

10.2. Stranka je dolžna ob prevzemu predmet pogodbe takoj pregledati. Stranka
prevzame predmet pogodbe s podpisom o prevzemu. Stranka lahko uveljavlja
zahtevke iz naslova stvarnih napak le v primeru, da je družbo nemudoma najkasneje
pa v 8 dneh , pisno obvestila o napakah. Snovne pomanjkljivosti , ki jih ni mogoče v
danem roku odkriti , je treba prijaviti takoj po ugotovitvi le teh , ter je treba takoj
ustaviti obdelavo. V obvestilu o napaki mora stranka natančno opisati napako in
povabiti družbo, da predmet dobave pregleda. Če stranka navedenih pogojev ne
izpolni , izgubi vse pravice iz naslova odgovornosti družbe za stvarne napake.
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10.3. Če je stranka pravočasno in pravilno obvestila družbo o napaki, stranka soglaša
s tem, da družba primarno poskuša napako na predmetu pogodbe v primernem roku
odpraviti. Stranka je dolžna storiti vse kar je v njeni moči, da družbi olajša, da izpolni
obveznosti iz naslova odgovornosti za stvarne napake. Če napake ne bo mogoče v
primernem roku odpraviti ali bi s tem nastali nesorazmerni stroški, ima družba
pravico, da stranki v primernem dodatnem roku izroči nov predmet pogodbe brez
napak. Stranka v tem primeru nima pravice do odškodnine. Če napake družba ne bo
mogla odpraviti v primernem roku in če družba stranki ne bo izročila nov predmet
pogodbe brez napak, ima stranka pravico, da zahteva sorazmerno znižanje kupnine
ali da odstopi od pogodbe. V primeru, da stranka odstopi od pogodbe, ne more
zahtevati povrnitev škode in nadomestila za uporabo, razen če je bila napaka družbi
ob sklenitvi pogodbe znana.
10.4. Stroške, ki nastanejo v zvezi z odgovornostjo družbe za stvarne napake nosi
družba. Družba ne odgovarja za stvarne napake, ki so nastale kot posledica
neprimerne ali nestrokovne uporabe stranke ali tretje osebe za katero stranka
odgovarja, še posebej pa družba ne odgovarja, če je napaka nastala zaradi
preobremenitve, nepravilne montaže s strani stranke ali tretje osebe za katero
stranka odgovarja, ali ravnanja, ki ne ustreza predpisom in navodilom družbe, neprimernih
vplivov okolja v katerem se je nahajal predmet pogodbe in podobno.
Družba prav tako ne odgovarja, če je stranka ali tretja oseba brez izrecnega
predhodnega pisnega soglasja na predmetu pogodbe opravljala kakršnekoli posege,
ki bi lahko povzročili stvarno napako. V primeru, da so bili takšni posegi opravljeni, je
dokazno breme, da zaradi njih ni prišlo do stvarne napake na strani stranke. Opisi
predmeta pogodbe v katalogih, reklamah in druge podobne tiskovine ter izjave družbe
nimajo narave garancije.
10.5. Za blago , ki je bilo prodano kot deklasiran material , ne pripadajo kupcu pravice
iz naslova snovnih pomanjkljivosti . Pri prodaji II. a blaga je jamstvo družbe glede
snovnih napak izključeno .
10.6. Odgovornost za pravne napake
Družba jamči, da na predmetu pogodbe, nima tretja oseba lastninske pravice,
avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali
omejevala pravice stranke. Če se po sklenitvi pogodbe pokaže, da si tretja oseba lasti
kakšno pravico na predmetu pogodbe, mora stranka o tem pisno obvestiti družbo in
zahtevati od družbe, da ji izroči drugo stvar brez pravne napake. Če družba ne ravna
v skladu z zahtevo stranke in je bil stranki predmet pogodbe odvzet, je pogodba
razdrta po samem zakonu.

V tem primeru lahko stranka uveljavlja povrnitev škode, po splošnih
pravilih o odškodninski odgovornosti. Če je bila lastninska pravica stranke zmanjšana
ali omejena, lahko stranka odstopi od pogodbe ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine, in
sicer najkasneje v 30 dneh od takrat, ko je bila pravica zmanjšana ali omejena. Če se stranka
glede predmeta pogodbe spusti v spor s tretjo osebo, ne da bi o tem obvestila družbo in je
spor izgubila, se stranka ne more več sklicevati na odgovornost družbe za stvarne
napake. Prav tako v tem primeru ne more nasproti družbi uveljavljati nobenih odškodninskih
zahtevkov.
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XI. Splošna omejitev garancije in zastaranje
11.1. Družba jamči stranki za kršitve pogodbenih ter nepogodbenih obveznosti ,
predvsem zaradi nezmožnosti izpolnitve , kršitvi pri pripravi pogodbe ter nedovoljenih
dejanjih , tako za družbo , kot tudi za svoje vodilne zaposlene in ostale pomočnike , le
v primeru namerne in grobe malomarnosti , omejeno na škodo , ki je bila ob podpisu
pogodbe predvidljiva. V ostalih primerih je garancija družbe izključena
11.2. V kolikor ni posebej drugače dogovorjeno , zastarajo vsi jamčevalni zahtevki na
strani kupca do družbe iz naslova dobave blaga , v enem letu po dobavi blaga .Pri
blagu , ki je po svoji namembnosti uporabljeno v gradbene namene in katerega
pomanjkljivosti povzročijo pomanjkljivost stavbe , zastarajo zahtevki v treh letih od
dobave blaga. Za druga jamstva , v primeru krivdno povzročene škode za življenje in
telo ter zdravje, kot tudi za regresne zahtevke, se uporablja neposredno določila
Obligacijskega zakonika.
XII. Višja sila
Če pride do motene dobave zaradi višje sile, se, če dobava ni popolnoma
onemogočena, podaljša rok dobave. Če je dobava zaradi višje sile nemogoča, je
družba prosta dobavnih obveznosti. Enako velja v primeru stavke.
XIII. Reševanje sporov
13.1. Morebitne spore, ki bi izhajali iz medsebojnih dogovorov, bosta stranki poskušali
reševati sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov krajevno
pristojno sodišče po sedežu družbe .
13.2. Za reševanje sporov se uporablja slovensko materialno pravo.

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI DRUŽBE BENTELER TRGOVINA d.o.o
Otiški vrh 25 a ; 2373 Šentjanž, po sklepu uprave družbe veljavni od 01. 01. 2007.
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