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Splošni pogoji prodaje in dostave na Titus d.o.o. Dekani in 

TitusPlus d.o.o. 

 
April 2018, Dekani, Slovenija 

 
1.  Veljavni pogoji 

 
1.1. Ti splošni pogoji prodaje in dostave (v nadaljevanju "pogoji") zajemajo vse pogoje prodaje 
in nakupa med družbo Titus d.o.o. Dekani ali njeno odvisno družbo TitusPlus d.o.o., obe s 
sedežem na naslovu Dekani 5, SI-6271 Dekani, Slovenija (v nadaljevanju "prodajalec") ter 
kupcem in nadomeščajo vso predhodno korespondenco, pogajanja, pogovore, izjave in 
ponudbe med njima, če so v nasprotju ali so dodatek k pogojem. Drugačna ureditev 
pogodbenega razmerja velja le, če je tako izrecno dogovorjeno med pogodbenima strankama 
v pisni obliki. 
1.2. Kupec, ki sprejme ponudbo, je izrecno omejen na točno določene, tu navedene pogoje. 
Vsi pogoji, navedeni v katerikoli naročilnici ali drugem dokumentu, ki ga kupec posreduje 
prodajalcu, ki se razlikujejo od, in so v nasprotju z ali niso navedeni v teh pogojih, niso del 
pogodbe med kupcem in prodajalcem, razen če to ni izrecno dogovorjeno med pogodbenima 
strankama v pisni obliki. 
1.3. Kupec z izdajo naročila sprejema in priznava te pogoje. Prevzem blaga pomeni sprejem 
tu navedenih pogojev. 
 

2.  Paleta izdelkov 
 
2.1. Prodajalec kupcu predloži ponudbo, v kateri je navedena količina, cena in pogoji dostave, 
v skladu s povpraševanjem kupca. 
2.2. Prodajalec sme brez predhodnega obvestila uvesti nov izdelek ali umakniti obstoječega iz 
prodajnega kataloga, vendar mora dostaviti blago za naročila, ki so že bila potrjena. 
2.3. Z namenom neprestanih izboljšav izdelkov si prodajalec pridržuje pravico spreminjanja 
tehničnih specifikacij izdelkov brez predhodnega obvestila. 
 

3.  Ponudbe in naročila 
 
3.1. Pisna naročila kupca za prodajalca niso zavezujoča. Če ima kupec splošne pogoje 
prodaje, ti nimajo prednosti pred pogoji prodajalca, razen če to ni izrecno dogovorjeno med 
pogodbenima strankama v pisni obliki. 
3.2. Prodajalec jamči za pogoje, navedene v ponudbi in predračunu in ga ne zavezuje nobena 
druga garancija ali pogoji. 
3.3. Naročilo velja za popolno, če vsebuje vse potrebne podatke za proizvodnjo blaga, zlasti, 
med drugim, količino, kakovost, vrsto, obliko, posebne značilnosti, naslov za dostavo. Če 
kakšen podatek manjka, se prodajalec lahko zanese na poznavanje kupca in lahko naročilo 
izpolni po svojih najboljših močeh. 
3.4. Če kupec prvič naroča pri prodajalcu, mora poskrbeti za predplačilo ali pa plačilo 
zavarovati na drugačen način. 
3.5. Prodajalec proizvede ali dostavi blago na podlagi vsebine pisnega naročila, v katerem 
kupec navede številko ponudbe ali predračuna prodajalca, kot tudi pisno potrdilo prejema 
naročila (v nadaljevanju "potrditev naročila"). Naročilo prek telefona velja samo, če prodajalec 
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pošlje pisno potrditev naročila. Za namene teh pogojev "pisno" pomeni tudi v obliki elektronske 
pošte ali faksa. 
3.6. Kupec ne more odpovedati potrjenega naročila, razen če se prodajalec strinja z 
odpovedjo. 
3.7. Če kupec krši te pogoje, lahko prodajalec po svoji presoji prekliče neizpolnjene ponudbe 
in naročila. 
3.8. Če prodajalcu ne uspe izpolniti naročila v roku, kupec nima pravice preklicati ostalih 
naročil. 
 

4.  Najmanjše naročilo 
 
4.1. Prodajalec dobavlja proizvode v velikih količinah. Za dobave, ki so vredne manj, kot je 
vredno najnižje sprejemljivo naročilo v višini 500 EUR, prodajalec zaračuna doplačilo za 
obdelavo manjših naročil. Pogoji in znesek doplačila so določeni v veljavnem ceniku. 
 

5.  Cene 
 
5.1. Dogovorjena cena velja za pogoje, dogovorjene v potrditvi naročila. Pisne ponudbe 
prenehajo veljati avtomatično v 30 dneh od datuma izdaje in se v tem obdobju lahko 
spremenijo ali prenehajo veljati na podlagi obvestila prodajalca. 
5.2. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene ne veljajo za pakiranje 
pošiljke. Če se v obdobju med sklenitvijo pogodbe in dostavo stroški spremenijo (npr. cena 
surovin, materiala, energije, stroški osebja, strojev, tovora, stroški podizvajalcev, financiranje), 
sta pogodbeni stranki upravičeni do prilagoditve cen. 
5.3. Vse cene se lahko prilagodijo zaradi specifikacij, količin, ureditve pošiljanja ali drugih 
pogojev, ki niso del prvotnega določanja cen. 
5.4. Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost, trošarin in drugih davkov države, občine ali 
drugega vladnega organa; vse takšne dajatve plača kupec. Kupec mora prodajalcu pridobiti in 
posredovati vsa potrdila o oprostitvah ali podobne dokumente, ki so potrebni, da je prodaja 
oproščena plačila davka ali druge davčne obveznosti. 
 

6.  Pogoji plačila in dostave 
 
6.1. Če ni izrecno drugače pisno navedeno, je rok plačila 30 dni od dneva izdaje računa. 
Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli zahteva celotno ali delno predplačilo, ali da 
prekliče predhodno podaljšan dobropis, če, po presoji prodajalca, finančno stanje kupca ne 
zagotavlja nadaljevanja pogodbenega razmerja pod pogoji kot so bili določeni. 
6.2. Za zapadla plačila veljajo zamudne obresti, ki se izračunajo v višini 5 % nad veljavno 
EURIBOR stopnjo. Zneske, ki jih dolguje kupec in ki niso sporni, je potrebno plačati. 
Avtomatičen pobot med pogodbenima strankama ni mogoč. 
6.3. V vseh primerih veljajo določbe INCOTERMS 2000, ki jih je izdala Mednarodna 
gospodarska zbornica v Parizu. Vse cene so FCA skladišče prodajalca v Dekanih, Slovenija, 
razen če ni izrecno drugače dogovorjeno med pogodbenima strankama v pisni obliki. 
6.4. V ponudbah ali predračunih mora prodajalec upoštevati cene, navedene v veljavnem 
ceniku. 
 

7.  Pošiljanje in tveganje izgube 
 
7.1. Če kupec ne poda posebnih navodil o načinu in poti pošiljanja, to izbere prodajalec, 
vendar ne prevzema odgovornosti v zvezi s pošiljko. Vse pošiljke so zavarovane kot strošek 
kupca za zavarovanje tveganj kupca. Kupec odgovarja za terjatve prevoznikov, 
zavarovateljev, skladišč in uveljavlja terjatve do slednjih za napačno dostavljeno, 
nedostavljeno, izgubljeno ali poškodovano blago ali za zamudo. 
7.2. Nevarnost uničenja blaga preide na kupca s trenutkom dostave blaga kupcu tudi v 
primeru predčasne dostave. 

 
8.  Pridržek lastninske pravice 

 
8.1. Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico za blago, ki ga je dostavil kupcu, do plačila vseh 
zapadlih kupnin. Kupec lahko blago proda dalje samo v primeru plačila zapadlih obveznosti. 
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8.2. Če kupec ravna v nasprotju s potrditvijo naročila ali pogodbo, zlasti v primeru zamude s 
plačilom, je prodajalec upravičen do vračila blaga. Kupec mora prodajalcu omogočiti dostop 
do prostorov v katerih se nahaja blago, da lahko prevzame blago. 

 
9.  Garancija 

 
9.1. Za vsak izdelek, kupljen pri prodajalcu, prodajalec jamči, da: (i) je blago skladno s 
specifikacijo prodajalca, (ii) blago nima napak v materialu in izdelavi, (iii) je blago prosto 
bremen in zastavnih pravic (v nadaljevanju "garancije"). 
9.2. Uveljavljanje garancije je pogojeno: (i) s primernim hranjenjem, namestitvijo, delovanjem 
in vzdrževanjem blaga na strani kupca v skladu z dolžno skrbnostjo in navodili prodajalca, (ii) 
blago lahko popravlja, preoblikuje, ali spreminja samo prodajalec ali njegovi pooblaščeni 
zastopniki, (iii) z uporabo blaga v vseh pogojih ali v skladu z običajno skrbnostjo ter vsemi 
parametri, določenimi v prodajalčevih specifikacijah, (iv) s kupčevim hitrim pisnim obvestilom o 
vseh garancijskih zahtevkih v garancijskem roku, (v) po presoji prodajalca, če kupec bodisi 
umakne ali pošlje blago ali njegov neustrezen del prodajalcu, na strošek kupca, ali če kupec 
odobri prodajalcu dostop do blaga ob vseh razumnih urah in lokacijah, da ta oceni garancijske 
zahtevke ter (vi) če kupec v skladu s temi pogoji ne zamuja s plačilnimi obveznostmi do 
prodajalca. 
9.3. Kupec mora v treh mesecih od odpreme prodajalcu zagotoviti takojšnje pisno obvestilo o 
kakršnihkoli zahtevkih kršenja garancije. Kupec mora dokazati vsako kršitev garancije. 
Nadaljnja uporaba ali posedovanje blaga po preteku garancijskega roka je trden dokaz, da je 
bila garancija izpolnjena v popolno zadovoljstvo kupca, razen če je kupec prodajalcu 
predhodno posredoval obvestilo o kršenju garancije. 
9.4. Šteje se, da je kupec preizkusil blago za njegovo uporabo ter odobril, da je blago 
primerno za namenjeno uporabo. Če želi kupec blago uporabljati za drug namen ali spremeniti 
predhodne specifikacije za uporabo, mora izvesti nove preizkuse. 
9.5. Nadomestilo za izgubo ali škodo je omejeno na vrednost prodanega blaga in vse 
garancije so strogo omejene na kupca. 
 

10.  Odgovornost za izdelke 
 
10.1. Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo ali izgubo, ki bi jo kupec lahko utrpel kot 
posledico zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, zlasti, med drugim, zaradi 
nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali kakšnih drugih podatkov, ki jih je 
zagotovil kupec. 
10.2. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki je bila povzročena posredno, zlasti ne za izgubo 
dobička, odpoklic izdelkov, ponovno obdelavo izdelkov in/ali drugo premoženjsko ali 
nepremoženjsko izgubo na strani kupca. 
10.3. Kupec mora zagotoviti, da je blago primerno za predvideni namen. 
10.4. Če je blago izdelano posebej za kupca, mora le-ta določiti izdelek, potrditi načrte ter se 
strinjati, da predizdelano blago ustreza specifikacijam, ki jih zahteva kupec. Kupec mora 
potrditi, da je blago primerno za uporabo. 

 
11.  Višja sila 

 
11.1. Nobena od pogodbenih strank ne odgovarja za kakršnokoli zamudo v zvezi z izpolnitvijo 
ali neizpolnitvijo obveznosti, povezanih s pogodbo, če je vzrok za zamudo pri izpolnitvi 
posledica razlogov, na katere ne more vplivati in če ni nastala po njeni krivdi, vključno zaradi 
malomarnosti, vendar, med drugim, zaradi nezmožnosti dobaviteljev, podizvajalcev ter 
prodajalčevih špediterjev, da izpolnijo svoje obveznosti v skladu s to pogodbo, pod pogojem, 
da prodajalec kupcu posreduje takojšnje pisno obvestilo, ki zajema vse podrobnosti v zvezi s 
pojavom in vzroki. Pomanjkanje kovine ali drugih materialov na svetovnem trgu se šteje kot 
primer višje sile. Čas izpolnitve se lahko podaljša za izgubljeno obdobje, do katerega je prišlo 
zaradi omenjenih vzrokov, če imata pogodbeni stranki še vedno interes za izvršitev pogodbe. 
 

12.  Lastništvo orodja 
 
12.1. Vse pravice lastništva nad orodji ali drugi zahtevki, ki so nastali v obsegu sodelovanja ali 
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kritja stroškov za orodje prenehajo samodejno in brez odpovednega roka, če kupec ne izpolni 
minimalnih naročil v dogovorjenih časovnih okvirih. V primeru predčasne odpovedi pogodbe iz 
kakršnihkoli razlogov, je prodajalec upravičen zaračunati stroške za neamortizirano orodje. 

 
13.  Intelektualna lastnina 

 
13.1. Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta vse podatke, ki so označeni kot zaupni ali za 
katere velja, da predstavljajo poslovno skrivnost, in so jima dostopni v povezavi s pogodbo ali 
iz drugih razlogov, varovali kot zaupne za nedoločen čas. Pogodbeni stranki ne bosta 
podatkov za uporabljali omenjenih druge namene, kot jih zahteva pogodba. 

 
14.  Veljavno pravo in sodna pristojnost 

 
14.1. Za te pogoje velja in jih ureja zakonodaja Republike Slovenije. Neveljavnost posameznih 
določb pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določb. 
14.2. Za pravno razmerje med pogodbenima strankama, ki izhaja iz in je povezano s temi 
pogoji, velja zakonodaja Republike Slovenije. Uporaba Konvencije Združenih narodov o 
pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena. 
14.3. Za reševanje pravnih sporov je pristojno sodišče v Kopru v Republiki Sloveniji. 


