SPLOŠNI POGODBENI IN DOBAVNI POGOJI
družbe PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o. (v nadaljnjem besedilu PIPELIFE)
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PREAMBULA:
Ti pogoji veljajo za celotni proizvodni program in storitve, za
katere je PIPELIFE registriran. Dodatni in nasprotni pogoji strank
se pri poslovanju ne upoštevajo, tudi če jih PIPELIFE izrecno ne
zavrne. Z vstopom v poslovno razmerje stranka sprejme te
pogoje poslovanja.
Stranki se lahko dogovorita za drugačne poslovne
pogoje,vendar mora vsak tak primer PIPELIFE pisno potrditi,
sicer zanj ni zavezujoč.
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PONUDBA IN SKLENITEV POGODBE:
Katalogi, ceniki, tarife, oglasi v tisku, z letaki, oglaševanje po
radiu in televiziji ali kako drugače niso ponudba za sklenitev
pogodbe. PIPELIFE si v vmesnem času pridržuje pravico do
prodaje tretjemu.
Naročilo stranke, ki ga PIPELIFE dobi na osnovi ponudbe,
postane obvezujoče šele, ko ga PIPELIFE potrdi.
Naročilo kupca zavezuje, dokler ga PIPELIFE ne zavrne ali
sprejme.
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IZPOLNITEV IN PREHOD NEVARNOSTI
PIPELIFE izpolni svojo obveznost dobave blaga, ko ga da na
razpolago kupcu v svojih prostorih in kupca o tem pisno obvesti
(EX WORKS).
PIPELIFE zlasti ni odgovoren za nakladanje blaga na prevozno
sredstvo, ki ga priskrbi kupec, niti za morebitno carinjenje.
Kupec krije vse stroške in nosi riziko v zvezi s prevzemom blaga
zunaj prostorov PIPELIFE-a do namembnega kraja.
O drugačnih dobavnih pogojih se stranki lahko dogovorita le
pisno.
DOBAVNI ROK:
Za PIPELIFE niso zavezujoči informativni roki. Rok dobave se
določi s pogodbo oziroma ob potrditvi naročila, teči pa začne
šele, ko so izpolnjeni vsi dogovorjeni tehnični , finančni in
komercialni pogoji, vključno z morebitnimi dovoljenji pristojnih
organov.
V primeru da je PIPELIFE z dobavo v zamudi, je dostop naročnika
od pogodbe dopusten šele po izteku primernega dodatnega
roka. V primeru posebne izdelave je dodatni rok primeren, če
ustreza trem četrtinam prvotno dogovorjenega roka.
V primeru opravičenega odstopa naročnika od pogodbe ima
PIPELIFE vsekakor pravico do vračila že opravljenih del, nadaljnji
zahtevki naročnika – ne glede na to, iz katerega naslova so
vloženi – so izrecno izključeni. Zadnje velja enako tudi za
morebitne zakasnitve dobav.
PIPELIFE lahko zahteva podaljšanje dobavnega roka v primeru
nastopa višje sile, kot so na primer delovni konflikti, požar,
zaseg, izredni devizni ukrepi, izpad energije. Za višjo silo v tem
smislu gre tudi, če ta zadane PIPELIFE-ovega dobavitelja.
PIPELIFE ima pravico do delnih in predčasnih dobav. Kasnejši
morebitni upravičeni odstop naročnika od pogodbe se lahko
nanaša le na še ne izpolnjeni del pogodbene obveznosti, razen
če so že dobavljeni deli sami absolutno neuporabni. V tem
primeru mora naročnik te dele vrniti v nepoškodovanem stanju.
Če naročnik zamuja pri potrebnih predhodnih delih, ki so
njegova obveza, ali pri prevzemu dobavljenega blaga, lahko
PIPELIFE da naročniku primerni rok za njegovo izpolnitev, po
poteku tega roka pa sme odstopiti od pogodbe.
Dokler PIPELIFE vztraja pri izpolnitvi, lahko poskrbi za
skladiščenje blaga na stroške in riziko naročnika, in sicer brez
zavarovanja blaga. Za skladiščenje v lastnih prostorih sme
PIPELIFE od 10. dneva zamude zahtevati od naročnika 1,5 % od
vrednosti blaga za vsak začetni teden.
PIPELIFE izrecno ni dolžan dobaviti blaga naročniku, ki
predhodnih, že zapadlih dobav, ni plačal.
Stvarne napake, ki jih je mogoče takoj odpraviti, naročniku ne
dajejo pravice do odklonitve prevzema.
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EMBALAŽA
Če je embalaža blaga običajna in za prevoz potrebna, je
vključena v ceno, vendar brez zavarovanja, nakladanja in drugih
stroškov, ki jih v skladu s klavzulo franko tovarna, plača
naročnik.
Embalaža ni vračljiva. Pripomočki za prevoz blaga, na primer
palete in druga, se zaračunavajo posebej, če jih kupec ne vrne
takoj in v brezhibnem stanju.
PIPELIFE zaračuna pripomočke za prevoz po dnevnih cenah.
PLAČILO
Stranki določita plačilni rok v pogodbi. Rok prične teči od dneva
dobave, kot je določeno v točki IV. teh pogojev.
Plačilo je izvršeno, ko prispe denar na račun PIPELIFE, in sicer
brez odbitkov. Pri čeku in menici se kot dan plačila šteje dan
njunega unovčenja. Plačilo se lahko uredi z asignacijsko
pogodbo, če se stranki tako dogovorita.
Pri plačilu z menico je PIPELIFE upravičen do takojšnjega plačila
eskontnih obresti.
Če je naročnik s plačilom zamudil, sme PIPELIFE od njega
zahtevati zamudne obresti v višini 5 % nad zakonsko določenimi
obrestmi, najmanj pa 1 % na mesec. PIPELIFE lahko v primeru
dolžnikove zamude ustavi ali podaljša rok dobave svojih
proizvodov naročniku.
Naročnik nosi stroške opominjanja in tudi stroške morebitne
izvensodne poravnave.
Če naročnik zamuja s plačilom, lahko PIPELIFE, tudi brez
predhodnega sporazuma z naročnikom, odpelje že dobavljeno
blago skupaj s priborom nazaj, ga vzame v hrambo in pogoji
sprostitve s predhodno izpolnitvijo vseh obveznosti naročnika,
vključno s stroški odvoza in skladiščenja v skladu s točko IV/6
ter nadalje, po določitvi vsaj 3-dnevnega dodatnega roka,
odstopi od pogodbe.
Naročnik nima pravice zadrževati plačila zaradi garancijskih ali
kakršnihkoli drugih zahtevkov do PIPELIFE-a. Poleg tega je
kompenzacija katerihkoli zahtevkov naročnika s terjatvami in
stranskimi zahtevki PIPELIFE-a izrecno izključena.
PIPELIFE ima pravico, da vsako plačilo naročnika knjiži, ne glede
na morebitni namen plačila, primarno za pokrivanje
nadomestila stroškov in pristojbin, nato zamudnih obresti in
šele nazadnje glavne terjatve, vse to pa vedno za poravnavo
najstarejših postavk računa.

VII. LASTNINSKI PRIDRŽEK:
1. Do popolne izpolnitve vseh terjatev in stranskih zahtevkov
PIPELIFE-a, iz kateregakoli poslovnega razmerja že izhajajo, si
PIPELIFE pridržuje lastninsko pravico do dobavljenih predmetov.
2. Lastninski pridržek velja tudi za – v posameznem primeru se
lahko nanaša na solastninski delež – proizvode, ki so izdelani s
predelavo, mešanjem ali povezavo proizvodov.
VIII. GARANCIJA, JAMSTVO ZA PROIZVODE
1. PIPELIFE daje garancijo za vse svoje proizvode. Proizvode, ki so
neuporabni zaradi napake v materialu, zamenja v prevzemnem
skladišču.
2. Pogoj za garancijski zahtevek je uporaba v skladu s pravili in
predpisi, upoštevanje dopustnih vrednosti obremenitev in
priporočil PIPELIFE-a o polaganju in uporabi ter,poleg tega,
takojšnje obvestilo PIPELIFE-a o nastalih napakah s
priporočenim pismom.
3. Za dele, ki niso iz proizvodnje PIPELIFE-a, prevzame PIPELIFE
garancijsko obveznost samo toliko, kolikor ima PIPELIFE pravico
do svojih dobaviteljev.
4. Naročnik se odreka kakršnihkoli drugih zahtevkov do PIPELIFE-a,
zlasti zaradi posrednih škod.
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DRUGO
Če PIPELIFE izdela proizvode po dokumentaciji naročnika, ni
dolžan preverjati, ali so pri tem kršene pravice tretjih.
Naročnik izrecno soglaša, da sme PIPELIFE komercialne podatke,
ki izhajajo iz nujnega poslovnega odnosa, shraniti in uporabiti
pri poslovanju, predvsem v reklamne namene.

