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1. Valjanost naših uvjeta prodaje i isporuke
Isključivo vrijede naši uvjeti prodaje i isporuke. Uvjete poslovanja naručitelja koji su protivni ili odstupaju od
naših prodajnih uvjeta ne priznajemo osim ako smo izričito i pismeno iskazali svoju suglasnost s njihovom
valjanošću. Naši uvjeti prodaje su važeći čak vrijede i ako uz poznavanje protivnih ili od naših uvjeta prodaje
odstupajućih uvjeta poslovanja naručitelja bezrezervno izvršimo isporuku naručitelju.
2. Ponude
Sve naše ponude su neobvezujuće i uvijek ih je moguće opozvati prije nego naručitelj iste prihvati..
3. Potvrde narudžbi, izmjene opsega usluge
Narudžbe se smatraju prihvaćenima tek nakon pismene potvrde narudžbe. Za opseg i uvjete isporuke
mjerodavna je naša pismena potvrda narudžbe. Odstupanja u potvrdi narudžbe od prethodnih dogovora
smatraju se dopuštenima, ako naručitelj u roku od dva radna dana od primitka narudžbe pismenim putem
ne podnese prigovor na iste.
Pridržavamo pravo odstupanja od dogovorenog opsega usluga zbog izmjena do kojih bi moglo doći zbog
poštivanja obveznih pravnih i tehničkih normi.
Naručiteljeve želje za izmjenama sadržaja usluge koje će biti potrebno izvršiti nakon sklapanja ugovora (npr.
radovi prepravljanja odnosno proširenja) uzet ćemo u obzir u okviru naših proizvodnih kapaciteta, samo uz
posebnu naknadu koja je u skladu s našom posebnom ponudom ili cijenama važećima u trenutku
prihvaćanja promjena.
4. Prava na zaštitu
Zadržavamo vlasnička i autorska prava nad fotografijama, nacrtima ili drugoj dokumentaciji koja se
naručitelju dostavi prije sklapanja ugovora. Nije dozvoljeno omogućiti trećim stranama da dođu u posjed
istih. Za predaju navedene dokumentacije trećim stranama, naručitelj mora zatražiti našu izričitu pismenu
suglasnost..
Ukoliko nije drugačije dogovoreno, nismo obavezni provjeravati ispravnost informacija i materijala koje nam
je naručitelj stavio na raspolaganje. Kod strojeva koji se izrađuju prema specifikacijama, nacrtima ili
skicama koje je odredio naručitelj, ne odgovaramo za eventualne povrede zaštitnih prava trećih strana.
Ukoliko bi treće strane iz tog razloga od nas mogle potraživati određena prava, naručitelj je dužan
osloboditi nas u punom opsegu od takvih zahtjeva.
5. Cijene
Naše su cijene izražene bez poreza na dodanu vrijednost. Navedene cijene vrijede, ako nije drugačije
dogovoreno, franko tvornica, bez ambalaže, transporta, osiguranja transporta, montaže ili stavljanja u
pogon.
Zadržavamo pravo obračunavanja cijena koje vrijede na dan isporuke, ukoliko bi isporuka trebala biti
izvršena više od četiri mjeseca nakon potvrde narudžbe. To posebice vrijedi ako je od sklapanja ugovora
došlo do porasta cijena sirovina, plaća ili drugih čimbenika troškova ili ako okolnosti na koje ne možemo
utjecati,poskupljuju proizvodnju ili distribuciju.
6. Načini plaćanja
Ako nije drugačije dogovoreno plaćanje treba izvršiti u gotovini bez ikakvih odbitaka i to:
1/3 vrijednosti isporuke prilikom narudžbe,
1/3 vrijednosti isporuke prilikom naše obavijesti o spremnosti isporuke,
1/3 30 dana nakon datuma izdavanja računa.
Gotovinskim plaćanjem smatraju se samo uplate na blagajni i doznake.
Ukoliko naručitelj kasni s plaćanjem, imamo pravo tražiti plaćanje zateznih kamata u visini od 3% godišnje
iznad zakonske stope zatezne kamate. Ako smo u stanju dokazati višu štetu nastalu zbog kašnjenja,
ostvarujemo pravo na naknadu. Naručitelj zadržava pravo da dokaže manju štetu.
U slučaju kada naručitelj kasni s plaćanjem, zadržavamo pravo trenutačnog terećenja naručitelja za sva
dospjela i nedospjela potraživanja.
7. Prebijanje dugova, prava pridržaja
Pravo na prebijanje ili prava pridržaja naručitelj ima samo ako su njegovi protuzahtjevi pravomoćno
utvrđeni, neosporni ili priznati s naše strane. Osim toga on je ovlašten na izvršenje prava pridržaja samo
ako se protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu.
8. Vrijeme isporuke, djelomične isporuke
Rok isporuke teče od trenutka slanja slanjem potvrde narudžbe. Rok je ispoštivan ako je do njegovog
isteka predmet isporuke napustio tvornicu ili je poslana obavijest o spremnosti za isporuku.
Izmjene sadržaja usluge dogovorene s naručiteljem mogu dovesti do ukidanja dogovorenih termina
isporuke rokova, ako nije drugačije dogovoreno.

Poštivanje naše obveze isporuke pretpostavlja pravovremeno ili uredno ispunjavanje obveza naručitelja
(npr. pravovremeno dospijeće dogovorenih plaćanja, pravovremeno stavljanje na raspolaganje
dokumenata, dozvola, podataka koji se u tehničkom pogledu odnose na izradak ili uzorak izratka). Naš rok
isporuke se primjereno produžuje u slučaju nepravovremenog ili neurednog ispunjavanja obveza naručitelja
ili u slučaju nepredviđenih prepreka, neovisno je li to u našoj tvornici ili kod našeg poddobavljača (npr.
pogonske smetnje, štrajkovi, kašnjenja u isporuci sirovina itd.). Ne odgovaramo za navedene okolnosti niti
ako su nastale za vrijeme već postojećeg kašnjenja.
Djelomične isporuke su dopuštene ako se isporučuju završene jedinice ili samostalne pojedinačne
komponente.
9. Isporuka i montaža
Ako je ugovorom dogovoreno da predmet isporuke trebamo montirati na mjestu koje je naveo naručitelj,
tada vrijedi sljedeće:
Svi građevinski radovi (uključujući opskrbu energijom) moraju prije početka postavljanja biti završeni u
takvoj mjeri da se nakon isporuke odmah može započeti s montažom te da se ista može provesti bez
prekida. Za čuvanje dijelova stroja, materijala, alata itd. naručitelj treba na raspolaganje staviti suhu i
zatvorenu prostoriju koju je moguće osvijetliti. Za potrebe montaže naručitelj je dužan o vlastitom trošku na
raspolaganje staviti pomoćno osoblje te sve naprave i predmete potrebne za montažu i stavljanje u pogon.
Naručitelj treba nadoknaditi troškove dolaska i smještaja te dnevnice naših radnika u visini stvarnih
troškova važećih u trenutku montaže. Za kašnjenja u montaži važeće su odredbe iz točke 8 stavka 2.
10. Kašnjenje u isporuci
U slučaju kašnjenja zbog nemara naša se odgovornost ograničava na tipičnu ugovornu, za nas razumno
predvidljivu štetu odnosno na tipične ugovorne troškove naručitelja. Ti se zahtjevi osim toga još
ograničavaju na 25% neto vrijednosti isporuke.
Ako isporuka kasni nakon dospijeća, naručitelj nam može postaviti primjeren rok za isporuku nakon čijeg
neuspješnog isteka naručitelj ima pravo odustati od ugovora. Dok god nas naručitelj nije obavijestio o
odustajanju, zadržavamo pravo i nakon isteka roka koji nam je naručitelj odredio izvršiti ugovor.
Naručitelj je obvezan odmah poduzeti sve mjere koje koje bi mogle dovesti do smanjenja štete. Plaćanje
eventualno dogovorene ugovorne kazne ne primjenjuje se ako naručitelj kasni s nekom svojom obvezom.
11. Troškovi skladištenja, odgovornost za rizik
Ako naručitelj kasni s preuzimanjem ili ako se produži vrijeme proizvodnje zbog toga što naručitelj nije
ispunio svoje obveze ili ako slanje kasni po zahtjevu naručitelja, paušalno mu se zaračunavaju troškovi
skladištenja u iznosu od 0,5% iznosa računa za svaki tjedan skladištenja. Naručitelj ima mogućnost
dokazati niže troškove. Rizik za slučaj slučajnog uništenja ili slučajnog kvara kupljenog predmeta prelazi na
naručitelja u trenutku kada on kasni s preuzimanjem.
Slanje se uvijek vrši na trošak i rizik naručitelja franko tvornica, čak i u slučaju kada se isporuka vrši putem
tvorničkih vozila. Ambalaža se obračunava po cijeni koštanja. Prema želji naručitelja na njegov trošak
pošiljku osiguravamo od loma, transporta, požara i oštećenja od djelovanja vode.
12. Pravo pridržaja vlasništva
Zadržavamo vlasništvo nad isporučenom robom sve do podmirenja dospjelih i budućih potraživanja
nastalih iz poslovnog odnosa s naručiteljem. Ako vrijednost osiguranja iz prava pridržaja vlasništva za 20%
prelazi naše potraživanje koje je potrebno osigurati, mi ćemo po želji naručitelja isporučiti robu po našem
izboru.
Roba se do potpunog plaćanja bez naše suglasnosti ne smije plijeniti niti se u svrhu osiguranja smije
prenositi njeno vlasništvo. Ako dođe do ponovne prodaje, to se smije dogoditi samo uz pravo pridržaja
vlasništva. Prerada ili preinaka uvijek se izvršava za nas kao proizvođače, ali bez naše obveze. Ako naše
suvlasništvo prestane spajanjem, već sada se dogovara, da naručiteljevo (su)vlasništvo na cijelom
predmetu u omjeru vrijednosti prelazi na nas.
Smatra se dogovorenim da daljnjom prodajom sva prava naručitelja prema njegovim kupcima, posebice na
plaćanje kupoprodajne cijene, prelaze na nas.
Ako treće strane žele ostvariti prava na robi s pravom pridržaja a posebice ukoliko dođe do pljenidbe,
naručitelj nas je dužan o tome odmah obavijestiti. Nastale troškove za uklanjanje takvih zahvata a posebice
troškove intervencijskih postupaka, snosi naručitelj, ukoliko se ne mogu naplatiti od suprotne strane.
Naručitelj se obvezuje na naš zahtjev poslati popis postojeće robe s pravom pridržaja, njenih lokacija i
potraživanja prema trećim dužnicima uz kopije računa.
Ostvarivanje prava na pridržaj te pljenidba predmeta isporuke s naše strane neće se smatrati valjanim
razlogom za odustajanje od ugovora.
13. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke
1. Za materijalne i pravne nedostatke na novoproizvedenoj robi odgovaramo kako slijedi:
a) Ako u nastavku nije drugačije regulirano, za materijalne i pravne nedostatke jamčimo u razdoblju od
12 mjeseci od prijelaza rizika. Odstupajuće od 1. rečenice vrijedi zakonski jamstveni rok, u slučaju da

postoji pravni nedostatak koji se sastoji od stvarnog prava neke treće strane na temelju kojeg se
može zatražiti povrat robe. Zakonski jamstveni rok vrijedi i u slučaju namjere ili grubog nemara,
ukoliko smo namjerno prešutjeli neki nedostatak ili smo preuzeli jamstvo za trajnost ili kakvoću robe.
b) Vidljive nedostatke naručitelj mora prijaviti odmah, odnosno najkasnije dva tjedna nakon isporuke.
Ostale nedostatke treba prijaviti odmah nakon njihovog otkrivanja. Prijavu nedostataka je potrebno
izvršiti pismenim putem. Treba joj priložiti dokazivi opis nedostatka. Za nedostatke koji nisu
pravovremeno prijavljeni otpada jamstvo.
c) Mi po svom izboru imamo pravo u primjerenom roku ukloniti nedostatke poboljšanjem ili isporukom
robe bez nedostatka. Imamo pravo na robi izvršiti promjene koje su zbog postojanja nedostataka
potrebne, ukoliko se time ugovorno dogovorena usluga mijenja samo neznatno.
Na naš zahtjev potrebno nam je dostaviti odgovarajuće dijelove. Mi snosimo troškove poboljšanja
odnosno isporuke rezervnih dijelova, ukoliko se reklamacija pokaže opravdanom. Ukoliko se troškovi
povećaju zbog toga što je – ako je naručitelj krajnji kupac – roba premještena na neko drugo mjesto,
koje nije adresa isporuke, ili ako se koristi nenamjenski ili je – ako je naručitelj trgovac –roba
transportirana izvan EU ili se ne koristi namjenski, tada dodatne troškove snosi naručitelj.
Strojevi ili dijelovi strojeva na kojima vršimo izmjene, popravljamo ih ili zamjenjujemo u okviru jamstva, ne
podliježu posebnom jamstvu. Jamstvo za izvršenu zamjenu prestaje s istekom jamstvenog roka za
prvotno isporučenu robu.
d) Ukoliko uklanjanje nedostatka definitivno ne uspije, naručitelj može sukladno zakonskim odredbama
tražiti povrat naknade ili može otkazati odgovarajuću narudžbu. U slučaju samo neznatnih smanjenja
vrijednosti ili prikladnosti robe odustajanje je isključeno, a isto tako i ako naručitelj kasni s
preuzimanjem ili je pretežito odgovoran za nedostatak. Stranke su suglasne da zbog kompleksnosti
robe u svrhu uklanjanja nedostatka eventualno mogu biti potrebna više od dva pokušaja poboljšanja.
e) Dok naručitelj ne dostavi obavijest da odustaje od ugovora, zadržavamo pravo da i nakon isteka roka
kojeg je odredio naručitelj ispunimo ugovorne odredbe..
f)
Eventualni naručiteljevi zahtjevi za naknadu štete ili troškova ograničeni su – osim u slučaju namjere
ili grubog nemara – na naknadu takvih šteta ili troškova koje je bilo moguće predvidjeti.
g) Ako se ustanovi da nije bilo jamstvenog slučaja, naručitelj mora platiti usluge koje smo izvršili prema
našim općim cijenama važećim u trenutku izvršenja usluge.
h) Jamstvo za nedostatke se ne odnosi na prirodno trošenje te na štete nastale uslijed pogrešnog
rukovanja ili prekomjernog opterećenja od strane naručitelja. Naše jamstvo ne vrijedi u slučajevima
izmjena ili radova popravaka izvršenih od strane naručitelja ili trećih strana bez naše pismene
suglasnosti, osim ako naručitelj dokaže da se nedostatak ne može povezati s izmjenom.
i) Za provođenje svih izmjena ili popravaka koji nam se čine potrebnima te za isporuku rezervnih
dijelova naručitelj nam mora pružiti potrebno vrijeme i provedbu unutar uobičajenog radnog vremena
te na naš zahtjev u primjerenom opsegu staviti na raspolaganje pomoćne radnike; u suprotnom smo
oslobođeni jamstvene obveze, a naručitelj je obvezan odmah i u cijelosti podmiriti sva još otvorena
potraživanja.
Naručitelj se obvezuje da će u njemu mogućem opsegu sam izvršiti popravke prema našim uputama.
j) Ako naručitelj kasni sa svojim platnim obvezama iz ovog ugovora, to nas za vrijeme kašnjenja
oslobađa svake obveze jamstva.
2. Za materijalne i pravne nedostatke na rabljenoj robi jamčimo kako slijedi:
a) Ako nije drugačije dogovoreno, za materijalne i pravne nedostatke na rabljenoj robi jamčimo samo u
okvirima namjere i grubog nemara te za ispunjavanje eventualno s naše strane danih jamstava o
trajnosti i kakvoći.
b) Ako smo popravljali rabljenu robu, u roku od 12 mjeseci i bez namjere i grubog nemara jamčimo za
nedostatke na popravljenim dijelovima. Dijelovi koje popravljamo, proizlaze iz opisa proizvoda. U
odstupanju od 1. rečenice vrijedi zakonski jamstveni rok u slučaju da postoji pravni nedostatak koji se
sastoji u stvarnom pravu treće strane na temelju kojeg se može zatražiti povrat popravljenog dijela.
c) Jamstvo je u slučaju materijalnih nedostataka u svakom slučaju ograničeno na poboljšanje ili zamjenu
dijelova koji sadrže nedostatak.
14. Pridržavanje prava na raskid ugovora
U slučaju nepredviđenih događaja te u slučaju naknadno utvrđene nemogućnosti izvršenja narudžbe
zadržavamo pravo potpunog ili djelomičnog odustajanja od ugovora.
Ako nakon sklapanja ugovora saznamo da se naručitelj nalazi u nepovoljnom imovinskom položaju,
možemo zahtijevati osiguranja za protuuslugu ili uz zaračunavanje naših troškova odustati od ugovora.

15. Jamstvo
Ako uvjetima prodaje i isporuke nije drugačije određeno, naša odgovornost za kršenje obveza ograničena je
kako slijedi:
a) Neograničeno jamčimo za namjeru ili grubi nemar izvršen s naše strane, sa strane naših zakonskih
zastupnika ili pomoćnika te za štete koje za posljedicu imaju ozljede opasne po život ozljeda života,
tijela ili zdravlja, koje počivaju na kršenju obveze, koju zastupamo mi, naš zakonski zastupnik ili naši
pomoćnici.
b) Za ostala kažnjiva kršenja bitnih ugovornih obveza jamčimo, iz kojeg god pravnog razloga, u skladu s
razlogom. To se ne tiče eventualnog zakonskog prava naručitelja na odstupanje, ali mi u ostalim
slučajevima jamčimo samo u visini tipično predvidive štete odn. tipično predvidivih troškova.
c) U ostalim slučajevima jamstvo je isključeno.
d) Ukoliko jamčimo prema stavku b), jamstvo je ograničeno na iznos pokrića našeg osiguranja
odgovornosti za poduzeće nositelja osiguranja.
e) Gore navedena ograničenja jamstva vrijede i u korist naših zaposlenika.
f)
Odredbe Zakona o jamstvu na proizvode se ne mijenjaju.
16. Zahtjev za pismenim oblikom izmjena
Usmeni dodatni dogovori ne postoje. Izmjene ugovornih dogovora su valjane samo ako su pismeno
potvrđene.
17. Djelomična nedjelotvornost
Ugovor obvezuje i u slučaju nedjelotvornosti pojedinih njegovih odredbi. Nedjelotvornu odredbu je tada
potrebno dopuniti ili izmijeniti tako da se njome postigne željena gospodarska svrha.
18. Sjedište suda
Sjedište suda za sve sporove nastale iz ovog ugovora je Hechingen. Osim toga, zadržavamo pravo tužiti
naručitelja i u njegovom sjedištu suda.
19. Primjenjivo pravo
Ugovor podliježe pravu Savezne Republike Njemačke. Isključuje se primjena kupoprodajnog prava UN-a.

