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PRODAJNI POGOJI DRUŽBE MERAXIS d.o.o. 
 
 
 
1. Ti prodajni pogoji veljajo za vse pogodbe in ponudbe za prodajo blaga. Najnovejša 
različica INCOTERMS velja, v kolikor ni v nasprotju s temi prodajnimi pogoji. Splošni 
nakupni/poslovni pogoji kupca ne veljajo, tudi če jih prodajalec ni izrecno zavrnil. 
 
 
2. Veljavna je le vsebina pogodb v pisni obliki. Ustni dogovori ali spremembe pogodb so 
veljavne le, če jih obe stranki sprejmeta v pisni obliki. 
 
 
3. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, je osnova za račun teža blaga ob natovarjanju. 
Prodajalec sme opravljati delne dobave. Poleg tega sme prodajalec dobaviti plus/minus 
10 % pogodbeno dogovorjene količine. 
 
 
4. Lastništvo blaga ne preide na kupca, vse dokler kupec v celoti ne izpolni vseh svojih 
obveznosti, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s prodajalcem. Kupec soglaša, da lahko 
prodajalec svoje lastništvo zavaruje z overitvijo pogodbe, ne da bi bila potrebna dodatna 
izjava kupca.  
V primeru dejanj, s katerimi bi tretje osebe želele pridobiti blago s pridržkom lastninske 
pravice, mora kupec opozoriti na našo lastninsko pravico, nas nemudoma obvestiti in 
nam nuditi potrebno pomoč za zavarovanje naših pravic. 
Kupec mora ustrezno zavarovati vse blago s pridržkom lastninske pravice pred vsemi 
tveganji. Kakršni koli odškodninski zahtevki do zavarovalnic so odstopljeni nam v znesku 
vrednosti blaga s pridržkom lastninske pravice. 
 
 
5. Če se po sklenitvi pogodbe pojavijo dvomi glede solventnosti ali pripravljenosti kupca 
za plačilo (na primer zamuda pri plačilu, znižanje/odpoved kreditnih linij s strani kreditne 
zavarovalnice itd.), ima prodajalec pravico zavrniti izpolnitev pogodbe, dokler plačilo ni 
opravljeno ali dokler ni zagotovljeno zavarovanje plačila, ali odstopiti od pogodbe brez 
kakršnega koli nadomestila. 
 
 
6. Če se po sklenitvi pogodbe povišajo obstoječe dajatve na prodajo blaga ali uvedejo 
dodatne dajatve ali se povišajo prevozni stroški, ima prodajalec pravico ustrezno 
spremeniti prodajno ceno. 
 
 
7. Kupec mora znesek računa brez kakršnih koli odbitkov, pobotov ali nasprotnih terjatev 
plačati na bančni račun, kot je naveden na računu. Kupec prevzame vse bančne stroške 
razen stroškov banke prodajalca. V primeru zamude pri plačilu je kupec avtomatično v 
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zamudi in se mu zaračunajo zamudne obresti, ki znašajo 2 % letno nad obrestno mero, 
ki jo slovenska banka zaračuna za prekoračitve stanja na tekočem računu od valute 
računa. 
 
 
8. Prodajalec jamči, da dobavljeno blago ustreza specifikacijam proizvajalcev. Kakršna 
koli druga jamstva, izrecna ali implicitna, so izključena. Tehničnih ali kemijskih specifikacij 
blaga ni mogoče razlagati kot jamstvo za kakršno koli kakovost ali primernost za kakršen 
koli poseben namen ali drugo jamstvo. 
 
 
9. V zvezi z obveznostmi obveščanja družbe MERAXIS v skladu z določili Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), 
nismo odgovorni za popolnost in točnost informacij, ki jih prejmemo od dobaviteljev. 
 
 
10. Kupec mora pregledati blago takoj po prejemu. Očitne napake morajo biti grajane na 
kraju samem, napačna dostava ali zahtevki glede odstopanja od količine pa se 
upoštevajo le, če se uveljavljajo v 7 delovnih dneh po prejemu blaga. Skrite napake 
morajo biti grajane takoj, najkasneje pa v 8 dneh po odkritju. Če kupec ne poda takšnega 
obvestila ali je blago porabljeno, zmešano, predelano ali prodano, to šteje kot nepogojna 
odobritev. Pravica do jamstva v vsakem primeru preneha šest mesecev po datumu 
dobave. V primeru zahtevka lahko prodajalec imenuje neodvisnega nadzornika (npr. 
SGS). Kupec mora osebam, ki jih takšen nadzornik določi, omogočiti ustrezen dostop do 
spornega blaga. 
 
 
11. Pri blagu, ki je dobavljeno v zbirnem stanju (plovilo za prevoz zbirnega tovora, 
tovornjak cisterna in/ali vagon cisterna), se mora pred raztovarjanjem blaga testirati 
vzorec iz plovila/cisterne. Jamstva in odgovornost prodajalca v vsakem primeru 
prenehajo z raztovarjanjem blaga, četudi se kupec odreče testiranju vzorca. Vsako 
pretovarjanje iz plovila/tovornjaka cisterne/vagona cisterne prodajalca v plovilo/tovornjak 
cisterno/vagon cisterno kupca ali drug transportni sistem šteje kot raztovarjanje. 
 
 
12. Odškodninski zahtevki do nas se lahko uveljavljajo le, če smo škodo povzročili 
najmanj iz hude malomarnosti. V vsakem primeru je naša odgovornost za plačilo škode 
omejena na znesek kupnine zamujene ali neopravljene oziroma poškodovanega dela 
naše dobave. Odgovornost za kakršno koli posledično škodo in finančno izgubo je izrecno 
izključena, kolikor je dopustno po zakonu. Enako velja tudi za odškodninske zahtevke iz 
drugih naslovov, kot je neizpolnjevanje ali kršitev pogodbenih obveznosti ali regresni 
zahtevki. V primeru upravičenih in pravočasnih pritožb imamo pravico, da po svoji izbiri 
dobavimo zamenjavo za količino, ki je predmet pritožbe, ali vrnemo kupnino v zameno za 
vračilo spornega blaga. Nadaljnji zahtevki kupca so izključeni. Obvestilo o napaki ali 
kakršna koli druga pritožba kupca ne odvezuje obveznosti plačila. 
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13. Navedeni čas dobave pomeni le približni čas in ni odločilen. V primeru zamude mora 
kupec sprejeti razumno podaljšanje dobave blaga za najmanj 2 tedna. Pravica do 
odškodninskih zahtevkov zaradi zamude je izključena, kolikor je dopustno po zakonu. 
Kupec je odgovoren za kakršne koli stroške ležarine v primeru zamude pri raztovarjanju 
blaga, če je kupec datum dobave sprejel. 
 
 
14. Naša obveznost dobave velja pod pogojem, da je blago pravilno in pravočasno 
dobavljeno k nam. V primeru višje sile, tudi če se ta nanaša na naše dobavitelje, nimamo 
obveznosti dobave. 
 
 
15. Velja slovensko pravo z izključitvijo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o 
mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980. Za vse spore, ki bi izhajali ali bili v zvezi 
s pričujočo pogodbo, so izključno pristojna sodišča v Ljubljani, Slovenija. Če katera koli 
zgornja določila in pogoji postanejo v celoti ali delno neveljavni, to ne vpliva na veljavnost 
preostalih določil in pogojev. 
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