
SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI BELTA

I. VELJAVNOST

Splošni pogoji prodaje so sestavni del prodajnih poslov, v kolikor kupec izrecno s 
pisno izjavo ni zavrnil njihove uporabe, ter v nadaljevanju določajo pravice in 
obveznosti med kupcem in prodajalcem.

II. CENE IN PLAČILNI POGOJI
Za posamični prodajni posel veljajo cene, navedene na potrditvi naročila. Poleg 
materiala se dodatno obračunavajo stroški rezanja, pakiranja, nakladanja, embalaže,
prevoza, ter drugi dogovorjeni spremljajoči stroški, ki bi ob dobavi nastali in na katere
je bila stranka opozorjena.

Belta si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru, da se nabavne cene vhodnih
materialov zvišajo za 10% ali več (od dneva potrditve naročila do dneva dogovorjene 
dobave blaga). Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih 
fakturah. Za nepravočasno plačilo si Belta d.o.o. pridržuje pravico zaračunati 
zakonite zamudne obresti, od dneva zamude dalje do plačila. V primeru zamude s 
plačilom mora stranka poravnati tudi vse stroške opominjanja in izterjave plačila. 
Prav tako imamo pravico ne glede na višino dolga obračunati stroške izvensodnega 
pregona in postopkov izterjave, kakor tudi nadomestilo za škodo, ki nastane pri nas, 
ali pa odstopiti od pogodbe in zahtevati nadomestilo škode zaradi neizpolnjevanja 
pogojev. V zadnjem primeru smo ne glede na višino dolga s strani kupca upravičeni 
zahtevati ali zadržati dogovorjeno predplačilo, najmanj do 15% nakupne cene kot 
pogodbeno kazen. Obveznost plačila pogodbene kazni ne odpravi zahteve po 
povračilu zaradi tega povzročene škode. Pridržujemo si pravico do zmot, tiskarskih in
računskih napak, kakor tudi do prilagajanja storitev in cen v primeru spremembe 
menjalnih tečajev in drugim spremembam tarif, predvsem tarif prevoznikov, cen ligur. 
Legirni dodatek se zaračuna po cenah za tekoči mesec. Odobreni skonti in rabati 
veljajo samo za to določeno dobavo in ne tudi za sledeča naročila oz. dobave, tudi v 
primeru, da bi pri določenem sledečem naročilu, kjer si kupec predvidi zmanjšanje 
plačila in temu nismo oporekali.

III. DOBAVA BLAGA
Navedeni dobavni roki v ponudbah, potrditvah naročil so neobvezujoči, so zgolj 
informativne narave. Če pri naročilu ni bilo dogovorjenih kakšnih posebnih navodil za 
pošiljanje, bo dobava izvedena na najboljši možni način, vendar brez kakršnekoli 
odgovornosti za dosego najcenejše variante. Tudi pri plačanem prevozu kupcu 
ostane riziko prevoza. Embalaža se obračuna po lastnih stroških. Za blago, ki se 
takoj pošilja na tretjo osebo, velja glede na zunanje in notranje stanje pošiljke kot, da 
je bila pogojno dobavljena in dokončno prevzeta. Za zamude s strani dobaviteljev ne 
prevzemamo odgovornosti. Ne jamčimo za kasnitve, ki nastanejo s strani prevoznika.
Naša obveza glede dobav velja v primeru pravilnega in pravočasnega lastnega 
prevoza. Zahteve kupca glede nadomestila škode zaradi kasnitve so izključene.



Belta d.o.o. si v primerih višje sile, zastojev v proizvodnji, strojeloma ali drugih 
izrednih dogodkov pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov, in sicer za čas 
trajanja izrednega dogodka. V primeru, da dogodki, našteti v prejšnjem stavku, trajajo
več kot 3 mesece, si Belta d.o.o. pridrži pravico brez stroškov odstopiti od pogodbe. 
Kupec je dolžan blago prevzeti na odpremnem skladišču najkasneje v 5 delovnih 
dneh po prejemu obvestila, da je blago pripravljeno za odpremo, sicer je dolžan 
plačati stroške skladiščenja v višini 0,1 % vrednosti blaga v EUR/dan zamude.

V skladu z uredbo ES 1072/2009 in zakonom o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2
- UR. LIST RS št. 131/06 in ZPCP-2B - UR. LIST RS 28/2010, morajo podjetja pred 
nakladom preveriti, ali imajo prevozniki ustrezno in pravilno izpolnjeno dovolilnico  
oziroma dovoljenje in spremljajoče dokumente, kadar so ti glede na predpise ES in 
mednarodne sporazume potrebni. Prosimo vas, da nam zagotovite prevoznike z 
vsemi ustreznimi listinami, ker drugače razklad ne bo možen in vas bomo bremenili 
za vse nastale stroške.
Belta d.o.o. si izrecno pridržuje pravico do delnih izpolnitev naročila. Če kupec 
dopušča delne dobave, lahko po lastni presoji dobavljamo tudi po delih. Vsaka delna 
dobava pomeni posel zase in jo lahko posebej obračunamo. Pri blagu, ki se dobavlja 
v velikih količinah, ne prevzemamo nobene garancije za nepotrebno zadrževanje 
naročene količine. Če je blago dobavljeno v razmerju +/-10% naročenega blaga, se 
dobava smatra kot izvršena in velja, da je to v okviru normalnih nihanj v dobavi ter je 
tako kupec dolžan dobavo plačati po enaki ceni. Pridržujemo si pravico odstopanja 
mase na spremnem dokumentu materiala  +/-1% zaradi merilne negotovosti in/ali 
razlike med izračunano in stehtano maso. Dobavne obveznosti rokovno mirujejo, 
dokler je kupec v zaostanku z zadnjim plačilom ali ne izvede katerega od nujnih 
postopkov pri naročilu. Vsaka sprememba naročila ima za posledico spremembo v 
začetku dogovorjenih neobveznih dobavnih terminov. Pogodbe na podlagi naloga za 
dostavo in/ali naročila so pravno veljavne le v primeru predhodno izdane pisne 
potrditve naročila.

IV. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE
Vse z naše strani dobavljeno blago ostane v naši lasti, dokler ni plačilo v celoti 
poravnano. Pridržujemo si pravico do jasne navedbe lastništva na dobavljenem 
blagu. Če stranka proda blago, za katerega velja naš pridržek lastniške pravice, se 
njene terjatve do tretjih oseb, ki izhajajo iz te prodaje, prenesejo na nas. S tem 
potrjujemo, da sprejmemo tovrsten prenos, stranka, ki takšno blago proda, pa nas 
mora o prodaji nemudoma obvestiti.

Stranka nas mora nemudoma obvestiti v pisni obliki in pri tem navesti vse 
podrobnosti, če pride v zvezi z blagom, do katerega si pridržujemo lastniške pravice, 
do morebitnega zasega ali drugih ukrepov v korist tretjih oseb.

V. JAMČEVANJE ZA NAPAKE
Kupec je dolžan očitne napake blaga grajati takoj ob prevzemu, skrite napake pa 
najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko so bile odkrite, sicer izgubi pravico iz naslova 
jamčevanja. Prodajalec ne jamči za napake blaga, če je bilo uporabljeno za namene, 
ki mu niso bili znani ob sklenitvi pogodbe. Prodajalec ne jamči za skrite ali očitne 
napake blaga po preteku 6 mesecev od dneva dobave. V primeru upravičenih pritožb
o pomanjkljivostih imamo pravico do izvedbe potrebnih izboljšav dobavljenega blaga,
do zamenjave, do odobritve ustreznega znižanja cene v skladu z napako ali do 



povračila nakupne cene. Odgovornosti za škodo, ki je nastala kot posledica 
pomanjkljivosti, ne prevzemamo. Rezano ali na kakršenkoli drug način obdelano 
blago kupca ni več predmet reklamacije, razen v primeru skritih napak v materialu. 
Odstop od pogodbe, oz. sprememba s strani kupca je izključena.

VI. ODGOVORNOST
Belta d.o.o. jamči, da je dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo na 
naročilu in potrditvi naročila. V primeru odstopanja od dogovorjene količine ali 
kvalitete se zaveže nadomestiti oz. popraviti grajano blago. Za škodo zaradi izgube 
proizvodnje, izgube dobička, izgube poslovnega interesa Belta d.o.o. ne odgovarja. V
vsakem primeru je odgovornost omejena do višine vrednosti reklamiranega blaga.

VII. OPROSTITEV IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI

Če izvemo za okoliščine, ki bi lahko vplivale na povečanje kreditnega tveganja pri 
stranki, imamo pravico do zahtevanja vrednostnih papirjev ali do drugega ustreznega
zavarovanja, ki ga mora stranka ponuditi v primernem roku. V kolikor v primernem 
roku zavarovanja ne dobimo, imamo pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru 
stranka ni upravičena do odškodninskih zahtevkov.
Če naročenega blaga ni na zalogi in ga ni mogoče pridobiti po dogovorjeni ceni, 
imamo pravico do odstopa od vseh morebitnih sklenjenih pogodb, stranka pa v tem 
primeru ni upravičena do odškodninskih zahtevkov.

VIII. SODNA PRISTOJNOST
Ti pogoji poslovanja se uporabljajo in razlagajo v skladu slovenskim pravom in 
pravom Evropske unije, z izjemo kolizijskih pravil. Stranki za urejanje pogodbe 
izbereta slovensko pravo. Sklicevanje na gospodarsko pravo UNCITRAL ni veljavno. 
Kot pristojno sodišče je določeno okrožno sodišče Slovenj Gradec.
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