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PRODAJNI POGOJI
1. Splošno
Spodnji pogoji veljajo za vse prodajalne podjetja F. Krainer Fleisch- und Wurstwaren GmbH.
Splošni pogoji poslovanja, nakupni pogoji ali obrazci naročnikov za nas niso zavezujoči. Tudi če jim izrecno ne
nasprotujemo, imajo v primeru protislovnosti z nakupnimi pogoji naročnika naši prodajni pogoji prednost.

2. Cene
Naše ponudbe so neobvezujoče. Merodajen je le cenik, veljaven v času naročila. Cene vključujejo zakoniti davek na
dodano vrednost znotraj Avstrije, ob predložitvi ustreznih dokumentov za izvoz blaga pa so cene neto/neto. Cene
temeljijo na stanju stroškov v trenutku izdaje ponudbe. V primeru sprememb dejavnikov, ki vplivajo na stroške, si
pridržujemo pravico do prilagoditve cen. Prodajna cena načeloma pomeni ceno franko Wagna, razen če v posameznem
primeru ni izrecno drugače dogovorjeno v pisni obliki ali če je drugače navedeno na ceniku.

3.

Prenos tveganj in dobavni roki
Tveganje se prenese na kupca najkasneje s trenutkom dostave blaga kupcu, sicer pa ob dogovorjenem času predaje oz.
prevzema.
Upoštevanje dogovorjenega roka dobave velja s pridržkom nepredvidljivih okoliščin ali okoliščin, ki niso odvisne od
dobavitelja, na primer vsi primeri višje sile. Sem sodijo tudi upravni posegi in prepovedi znotraj in zunaj države, motnje
v obratovanju, zamude v transportu in carinjenju, transportne poškodbe, motnje v dobavi energije in surovin, delovni
konflikti itd. Tovrstne zgolj demonstrativno navedene ovire nam dajejo pravico do odstopa od pogodbe ali podaljšanja
rokov dobave, ne da bi kupec zaradi tega imel posebne pravice do nadomestila škode oz. druge pravice. Delne dobave
so dovoljene. Pri pomanjkanju blaga si, kljub potrditvi naročila v času naročanja, pridržujemo pravico do razdelitve
naročila v skladu z razpoložljivostjo obstoječih količin blaga. Odškodninski zahtevki, predvsem, vendar ne izključno,
zaradi nezmožnosti dobave ali zaradi zamude pri izvedbi storitve, ki ne nastanejo po naši krivdi, so pri manjši
malomarnosti izključeni. Naša odgovornost do podjetij glede neobveznih določb iz Zakona o odgovornosti za proizvode
v trenutno veljavni izdaji je, v kolikor zakon to dopušča, izključena.

4. Reklamacija in garancija
Blago je potrebno takoj po prevzemu preveriti glede količine in kakovosti, z njim ravnati strokovno ter ga shranjevati
oziroma predelovati v skladu z veljavnimi predpisi. Shranjevanje se mora izvajati v skladu s pogoji skladiščenja, ki so
odtisnjeni na embalaži.
Upravičene reklamacije lahko priznamo samo v primeru, če jih prejmemo takoj po prevzemu pošiljke, in sicer v pisni
obliki in z utemeljitvijo. S spornim blagom je potrebno ravnati strokovno in ga strokovno skladiščiti. Za blago, ki ga
vrnete zaradi nestrokovnega vračila, shranjevanja ali preteka priporočenega roka uporabe, ne bomo izdali dobropisa.
Vračila so možna samo na podlagi našega predhodnega soglasja. Nedogovorjenih vračil v nobenem primeru ne bomo
sprejemali.
Pri upravičenih reklamacijah bomo nadomestno blago po dogovorjenem vračilu poslali v primernem roku, ki ga
določimo sami, in sicer v obliki naknadne dobave ali v obliki dobropisa v fakturirani vrednosti neustreznega blaga.
Ugotovljene napake pa kljub temu niso razlog za zadržanje plačila kupnine ali dela kupnine.
Vsi dodatni zahtevki, predvsem reklamacijski zahtevki oz. odškodninski zahtevki, ki skupno presegajo fakturirano
vrednost neustreznega blaga, so – v kolikor je to zakonsko dopustno – izključeni. Za pomanjkljivosti na blagu, ki jih ne
povzročimo mi, strankam odgovarjamo samo do te mere, kolikor je do nas odgovoren predhodni dobavitelj ali
proizvajalec. Pridržujemo si pravico, da pri domnevnih garancijskih zahtevkih prejemniku blaga odstopimo naše
zahtevke do predhodnih dobaviteljev in v tem primeru sami ne prevzemamo nobene odgovornosti. Kupec se zato
odpoveduje uveljavljanju regresnih zahtevkov do nas.

5. Plačilni pogoji
Naše cene so, v kolikor ne določimo, sklenemo ali zahtevamo drugače v pisni obliki, neto cene, s takojšnjim plačilnim
rokom. Pri zamudi s plačilom imamo pravico do zamudnih obresti v višini 12% letno ter poplačila celotnih stroškov
izterjave (predvsem stroškov opomina in stroškov izterjave ter stroškov Zveze za zaščito upnikov). Kupec po prevzemu
blaga nima pravice zadržati plačila ali plačila poravnavati z lastnimi zahtevki.
V kolikor kupec zamuja s plačilom ali če se po podpisu pogodbe pojavijo okoliščine, ki postavljajo njegovo kreditno
sposobnost pod vprašaj, če ustavi plačila ali če se proti kupcu načrtuje ali zahteva sprožitev postopka stečaja, vse
terjatve nemudoma zapadejo v plačilo, ne glede na morebitne drugačne dogovorjene plačilne roke.

Dospela plačila bomo po svoji presoji uporabili bodisi za poplačilo najstarejših obveznosti ali v skladu z namenom
plačila. Če kupec zamuja s plačilom, imamo pravico, da obstoječe še neizvedene dobave izvršimo samo proti
gotovinskemu plačilu ali predplačilu oz. ob izročiti garancije.

6. Lastninski pridržek
Do celotnega plačila si pridržujemo pravico do lastninskega pridržka na predmetu nakupa oz. na prihodku od nadaljnje
prodaje. V kolikor kupec svoje obveznosti do nas poravnava v skladu z dogovorom, ima pravico, da v običajnem
poslovanju razpolaga z našo pridržano lastnino.
Zahtevke tretjih oseb do blaga ali terjatev, ki sodijo pod lastninski pridržek, nam mora kupec nemudoma sporočiti. V
primeru stečaja imamo izločitveno pravico.

7. Pristojno sodišče
Izključno pristojno sodišče za obe stranki je stvarno pristojno sodišče na sedežu našega podjetja. Velja avstrijska
zakonodaja, z izjemo Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga in referenčnih določb.

8. Končne določbe
Če je katera od zgornjih določb iz kakršnega koli razloga neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

