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SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI 
GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES d.o.o. 

 
 
Splošni prodajni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites,  d.o.o. (v 
nadaljevanju prodajalec) in tretjimi osebami (v nadaljevanju kupec), ki naročijo in posledično kupijo 
blago od prodajalca. 
 
1. Uvod 
 
1.1 Ti splošni prodajni pogoji določajo pravice in obveznosti med kupcem in prodajalcem ter veljajo za 
vse prodajne posle prodajalca. Kupec s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo 
naročila ali na katerikoli drugi obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te splošne 
prodajne pogoje in da se z njimi v celoti strinja. 
 
1.2 Splošni pogoji kupcev so za prodajalca neobvezujoči in veljajo zgolj v primeru, da se prodajalec z 
njimi pisno strinja in so bili naročilu tudi ustrezno priloženi. Sprejem naročila oz. sledeča izpolnitev 
obveznosti s strani prodajalca, ne pomeni sprejema splošnih pogojev kupca. Za vsa morebitna 
odstopanja od splošnih pogojev prodajalca, je potrebno njegovo pisno soglasje oz. pisna potrditev 
aneksa k tem splošnim pogojem. 
 
1.3 Vsa obvestila med strankama tečejo v pisni obliki, po telefonu, faxu, elektronski pošti, pri čemer je, 
neglede na obliko sporazumevanja, pisanost pogoj.  
 
 
2. Ponudba 
 
2.1 Prodajalec na podlagi pisnega, ustnega ali druge oblike povpraševanja, kupcu izdela ponudbo, ki je 
zanj zavezujoča šele po pisni potrditvi kupca ali druge oblike njegovega konkludentnega ravnanja. 
 
2.2 Če med strankama ni drugače dogovorjeno, je rok veljavnosti ponudbe 14 dni od dneva izstavitve. 
Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve izdelave ponudbe. 
 
2.3 Naročilo je sprejeto šele takrat, ko ga prodajalec pisno potrdi. Za obseg dobave in dobavne roke je 
odločilna pisna potrditev naročila. 
 
 
3. Naročanje  
 
3.1 Prodajalec in kupec lahko skleneta pogodbo za enkraten nakup (pogodba ali naročilo) ali pogodbo za 
omejeno časovno obdobje (dolgoročna pogodba ali pogodba) s katero dogovorita količino in vrsto blaga 
oz. storitev, roke dobave in ceno za celoten čas trajanja pogodbe. 
 
3.2 Naročanje poteka na osnovi veljavnega cenika ali individualno določenih cen ter pogojev ali na 
podlagi pogojev in cen, dogovorjenih z dolgoročnimi pogodbami. Vsako naročilo mora vsebovati 
osnovne podatke o naročniku ter o vrsti,  količini, ceni in dobavnem roku naročenega blaga.  
 
3.3 Naročilo je potrebno prodajalcu posredovati preko pošte, faksa ali elektronske pošte, vse ne 
nedvoumen način. Telefonska naročila morajo biti potrjena v pisni obliki. Naročilo obvezuje kupca, da 
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blago primarno plača in nato prevzame, šele za tem pa uveljavlja morebitne pravice, če ni dogovorjeno 
drugače. 
 
3.4 Prodajalec ni dolžan sprejeti naročila in blaga dostaviti kupcu, v kolikor slednji ne poravna svojih 
obveznosti do prodajalca, kot tudi v premeru slabe bonitetne ocene prodajalca. Pogodba je sklenjena, 
ko kupec ponudbo sprejme in to pisno sporoči prodajalcu.  
 
3.5 Če kupec od naročila, ki ga je predhodno sprejel prodajalec, enostransko odstopi, mora prodajalcu  
poravnati vse stroške in morebitno škodo, ki so z naročilom nastali. Prodajalec sprejme in realizira novo 
naročilo zgolj, v kolikor so vse obveznosti iz naslova preteklih naročil s strani kupca v celoti poravnane. 
 
3.6. Prodajalec ne jamči za pravilnost navedb in podatkov v reklamnem gradivu in katalogih, pri čemer si 
pridržuje lastninsko in avtorsko pravico na njih. 
 
 
4. Rok dobave 
 
4.1 Dobavni roki so za prodajalca obvezujoči samo v primeru, da so pisno dogovorjeni. Običajno se 
dobavni rok navede na potrditvi naročila. V kolikor med strankama ni izrecno dogovorjeno, rok dobave 
ne presega 60 dni, pri čemer si prodajalec pridržuje pravico podaljšanja navedenega roka sorazmerno 
glede na količino in vrsto naročenega blaga. Dobavni rok začne teči z dnem potrditve naročila kupcu in 
pogojem vseh predhodno poravnanih obveznosti kupca. 
 
4.2 Prodajalec si pridržuje pravico podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile (požari, potresi, 
poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ter drugih nepredvidljivih dogodkov). 
Prodajalec je dolžan o nastanku ali prenehanju višje sile kupca nemudoma obvestiti. 
 
4.3 Prodajalec ne odgovarja za zamudo pri dobavi blaga, če je razlog za zamudo na strani kupca. V tem 
primeru si prodajalec zaradi skladiščenja blaga pridržuje pravico do povračila stroškov skladiščenja in 
sicer v višini 0,1% vrednosti blaga za vsak dan skladiščenja. 
 
 
5. Odprema in prevzem blaga 
 
5.1 Kupec je dolžan blago prevzeti na sedežu  prodajalca, najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po 
prejemu obvestila, da je blago pripravljeno za odpremo, razen, če je bil rok za prevzem blaga drugače 
pisno dogovorjen. V kolikor kupec v dogovorjenem roku blaga ne prevzame, je dolžan prodajalcu  
plačati stroške skladiščenja, v višini 0,1% vrednosti blaga za vsak dan zamude. 
 
5.2 Na izrecno zahtevo kupca, prodajalec na stroške kupca organizira prevoz blaga do željenega mesta, 
pri čemer mora biti takšna zahteva med strankama pisno določena in s strani prodajalca izrecno 
odobrena. Ceno takšne odprave določi,po predhodnem obvestilu kupca, prodajalec. Blago iz tega 
odstavka preide na kupca v trenutku izročitve prevozniku. 
 
5.3 Ustreznost blaga po vrsti in količini ugotavlja kupec neposredno pri prodajalcu oz. v primeru 
transporta iz prejšnjega odstavka, prevoznik na nakladalnem mestu. Tveganje za uničenje in 
poslabšanje blaga preide na kupca v trenutku izročitve blaga prevozniku. 
 
6. Cena  
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Cene blaga so navedene v EUR z DDV in vključujejo stroške standardnega pakiranja, razen, če je drugače 
pisno dogovorjeno. Vsa plačila se vršijo na podlagi izdanih računov, pri čemer znaša rok plačila 15 dni od 
datuma izstavitve računa, v kolikor med strankama ni drugače dogovorjeno. Roka plačila je določen na 
vsakem računu posebej. Za vsak dan pred rokom plačila se prodajalcu prizna skonto v višini 0,055 % 
vrednosti računa. 
 
 
7. Plačilni pogoji 
 
7.1 Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita o odlogu plačila, vendar mora kupec dati ustrezno 
zavarovanje plačila, ki ga izbere prodajalec.  
 
7.2 V primeru zamude s plačilom izstavljenega računa oz. prekoračitve plačilnih rokov, si prodajalec 
pridržuje pravico obračunati zakonske zamudne obresti, ter v primeru neplačila ali neizpolnjevanja 
drugih pogodbenih obveznost,i ustaviti dobavo blaga oz. odstopiti od pogodbe in kupcu zaračunati 
strošek odstopa.  
 
7.3 Prodajalec je upravičen do celotnega plačila vseh zapadlih terjatev s strani kupca, ustaviti vso 
dobavo blaga. V primeru poslabšanja finančnega stanja kupca, kar bi po oceni prodajalca ogrožalo 
plačilo kupnine, si pridržuje pravico odkloniti nadaljnjo realizacijo vseh kupčevih naročil. 
 
 
8. Odstop od pogodbe 
 
Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti ter določil teh splošnih pogojev, je prodajalec po predhodnem 
obvestilu kupca, upravičen odstopiti od pogodbe, pri čemer je upravičen do vračila vseh stroškov 
pogodbenega sodelovanja in nastale škode. 
 
 
9. Pridržek lastninske pravice 
 
9.1 Vso izdano ali poslano blago ostane do končnega plačila v lasti prodajalca. Kupec je upravičen 
samostojno razpolagati s prejetim blagom, vendar je v primeru neizpolnitve finančnih ali drugih 
obveznosti odgovoren za vse utemeljene zahtevke prodajalca. 
 
9.2 V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan na zahtevo prodajalca vrniti vso dobavljeno in 
neplačano blago. Če kupec pred poplačilom vseh obveznosti iz te pogodbe proda blago ali ga kako 
drugače uporabi, odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih je pridobil do teh tretjih oseb iz naslova 
prodajnih pogodb. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil prodajalca. 
 
 
10. Garancija in stvarna napaka 
 
10.1 Prodajalec daje garancijo za kvaliteto blaga skladno z zakonskimi določili ter v enakem obsegu, kot 
to daje morebiten prodajalčev dobavitelj. Prodajalec odgovarja za jamčevalne zahtevke skladno z 
zakonskimi določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov, oboje odvisno od pravnega 
razmerja s kupcem. 
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10.2 Prodajalec se obvezuje, da bo v razumnem roku ustrezno rešil reklamacijske zahtevke za vso blago, 
za katerega ima kupec ustrezno garancijo ali drugo obliko jamčevalnega zahtevka in je prodajalca o 
obstoju tega pravočasno obvestil. 
 
 
11. Varovanje zaupnosti 
 
Vse medsebojne podatke bosta kupec in prodajalec varovala kot zaupne in jih ne bosta razkrila tretjim 
osebam brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke.  
 
 
12. Veljavno pravo 
 
12.1 V zvezi s pogodbo in temi splošnimi prodajnimi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije, 
skladno s katerim se bo pogodba in splošni prodajni pogoji tudi interpretirali. Ustrezne določbe 
slovenske zakonodaje in predpisov urejajo vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih pogodbe 
ali ti splošni prodajni pogoji ne opredeljujejo izrecno.  
 
12.2 Vse morebitne spore si pogodbeni stranki prizadevata primarno reševati na miren način. V kolikor 
pri tem ne bi bili uspešni, je za reševanje pristojno sodišče v Mariboru, Slovenija. 
 
 
13. Končne določbe 
 
Ti splošni prodajni pogoji se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca http://www.gumites.com in so 
priloga ter sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali naročila. Stranki lahko s posebnimi dogovori v 
pogodbi drugače uredita posamezna določila, kot jih opredeljujejo ti splošni prodajni pogoji. 
 
 
 
V Mariboru, dne:1.1.2016 
 
 

http://www.gumites.com/

