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POGODBA ZA PLAČLJIVE TEHNIČNE PAKETE

STAHLGRUBER trgovina d.o.o. · Ob železnici 18 · 1000 Ljubljana · Telefon +386 (0)1 587 31 70 · www.stahlgruber.si · Registrirano pri okrožnem sodišču v Ljubljani, SRG 
2008/22823 · ID za DDV SI 41293649 · Matična številka 3346706000 · Sedež podjetja Ljubljana / Slovenija · IBAN SI56 2900 0005 3342 873 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

STAHLGRUBER trgovina d.o.o.
Informacijski sistem za kupce
Ob železnici 18  
1000 Ljubljana   

Kontakt 
Telefon: 01 587 31 70

Kontakt za podporo STAkis
stakis.support@stahlgruber.si

*Uporaba zgoraj navedenih plačljivih tehničnih paketov je možna le v kombinaciji z osnovnim informacijskim 
sistemom STAkis. Vsi tehnični paketi se sklenejo za obdobje enega leta. Po preteku tega obdobja se pogodba 
samodejno podaljša za eno leto, v kolikor kupec le-te pisno ne prekine vsaj 3 mesece pred iztekom. Pisno odpo-
ved je potrebno posredovati na E-mail: stakis.support@stahlgruber.si ali fizično po pošti, na sedež podjetja, na 
naslov STAHLGRUBER trgovina d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana.

Storitve STAkis so za kupce brezplačne in se lahko v primeru daljše neuporabe brez predhodnega opozorila  
ukinejo. Kot daljša neuporaba sistema se šteje, če se kupec v sistem STAkis ne prijavi več kot 4 mesece. V pri-
meru, da ima kupec aktivirane tehnične pakete, se STAkis kljub neuporabi ne ukine. 

Na pogodbi navedene cene ne vsebujejo zakonsko predpisanega DDV. Cene na pogodbi so stvar pogajanja in 
se lahko spremenijo. O spremembi cen bodo kupci, ki imajo sklenjene pakete, pred spremembo obveščeni.

S podpisom tega dokumenta kupec potrjuje, da je prebral tukaj navedene pogoje, med katere štejejo tudi 
sledeči pogoji, ter soglaša, da se z njimi v celoti strinjam in jih bo v celoti upošteval:

 � Splošni pogoji poslovanja podjetja STAHLGRUBER trgovina d.o.o. v vsakokrat veljavni različici za poslovanje  
med strankami in podjetjem STAHLGRUBER trgovina d.o.o., ki veljajo za vse zgoraj navedene številke kupca.
 � Zagotovilo, da so zgoraj navedeni podatki pravilni in popolni, ter da bom morebitne spremembe teh podatkov 
v prihodnosti nemudoma sporočil.
 � Shranjevanje in obdelava podatkov za potrebe obdelave naročil, pošiljanja obvestil in oglasov.

Navedeni E-mail naslov se sme obdelovati in uporabljati izključno za kupcu namenjena obvestila, ponudbe in
reklamna sporočila. Shranjene podatke bo uporabljalo in obdelovalo izključno podjetje STAHLGRUBER, ter jih
ne bo posredovalo tretjim osebam. S podpisom pogodbe soglašam in potrjujem, da sem  seznanjen, da lahko 
svoje soglasje pri podjetju STAHLGRUBER kadarkoli prekličem.  

Med zgoraj navedenim kupcem in podjetjem STAHLGRUBER trgovina d.o.o. se sklene sledeča pogodba o 
dobavi in razpoložljivosti plačljivih tehničnih paketov.

 ALLDATA Repair Standard                            (št. art.: 10770500)
 Originalni servisni podatki (potrebna dodatna pogodba!)

325,68 € / leto
27,14 €  / mesec

 Hayness Pro Ultimate* (št. art.: 11141008)
 Letni dostop do servisnih in tehničnih podatkov Hayness Pro

660,00 € / leto
55,00/ mesec

Cena paketa je navedena na 
aktualni ALLDATA pogodbi

 Autodata Premium*  (št. art.: 10188726)
 Letni dostop do servisnih in tehničnih podatkov Autodata

Obračunavanje 
mesečno     kvartalno     letno

Neto cena 
(cena ne vsebuje DDV)

S to letno pogodbo naročamo sledeče tehnične pakete:

 Naziv podjetja

 Številka kupca

 Poštna številka in kraj

 Telefonska številka  E-mail (elektronski naslov)

 Ulica in hišna številka

PODPISI
 KUPEC 
 Ime in priimek

 Žig in podpis

 Kraj in datum

 TAJNIŠTVO
 Ime in priimek / podpis

 Datum

 VODJA PRODAJNE HIŠE
 Ime in priimek / podpis

 Datum

 PRODAJNI SVETOVALEC
 Številka svetovalca: 
 Ime in priimek / podpis

 Datum

 Opombe in zaznamki

 Dodeljen v prodajno hišo

Pogodba je zavezujoča. Podatki napisani izven predvidenih polj niso veljavni in se ne bodo upoštevali.  
Nepopolno, nepravilno in nečitljivo izpolnjena pogodba se šteje kot neveljavna in bo brezpogojno zavrnjena!
Pogodba, ki vsebuje prečrtane, z belilom korigirane ali naknadno dopisane podatke se šteje kot neveljavna! 

KUPEC



SPLOŠNE DOLOČBE IN POGOJI  PRODAJE, DOBAVE IN PLAČILA

1. člen: Obseg veljavnosti določb
1. Te splošne določbe so sestavni del vsake 
pogodbe s strani podjetja STAHLGRUBER, ki 
jo le-ta sklene s katerokoli osebo, vključno s 
potrošnikom. Vsebina teh splošnih določb velja 
tudi za ponudbe, ki jih podjetje STAHLGRUBER 
izda v okviru  dobave blaga in se štejejo za vel-
javne ob predložitvi naročila ali sprejemu dobav-
ljenega blaga, in sicer za čas celotnega trajanja 
poslovnega odnosa. Pogoji, ki niso izrecno pisno 
potrjeni in odstopajo od pričujočih določb, za po-
djetje STAHLGRUBER niso obvezujoči, četudi jim 
podjetje STAHLGRUBER izrecno ne nasprotuje. 
2. Izraz »potrošnik«, ki se uporablja v teh 
določbah, je skladen  s pravno veljavno definicijo, 
ki izhaja iz 1. člena slovenskega Zakona o varstvu 
potrošnikov.
3. Izraz »podjetje«, ki se uporablja v teh določbah, 
je smiselno usklajen s pravno veljavno definicijo, 
ki izhaja iz 1. člena slovenskega Zakona o varstvu 
potrošnikov.
4. Izraz »gospodarski subjekt«, ki se uporablja v 
teh določbah, je skladen s pravno veljavno defini-
cijo, ki izhaja iz 13. člena slovenskega Obligacijs-
kega zakonika.«

2. člen: Cene - Plačilni pogoji
1. Cene veljajo »franko« tovarna in brez vključene 
transportne embalaže, razen če ni s potrdit-
vijo naročila določeno drugače. Embalaža se 
zaračuna posebej.
2. Zakonsko predpisan davek na dodano vrednost 
ni vključen v ceno; na računu se izkaže ločeno 
v zakonsko predpisani višini na dan izstavitve 
računa. 
3. Nabavna cena oziroma znesek računa za do-
bavljeno blago in cene za dodatne storitve zapa-
dejo v plačilo takoj ob izročitvi predmeta nakupa 
ali z izvedbo dela in storitev, če iz izstavljenega 
računa ne izhaja  drugače.
4. Načeloma se dobave izvršijo na podlagi goto-
vinskega plačila, plačila ob prevzemu blaga ali 
predplačila. Če je kupec pravna oseba ali podjet-
nik, bo vnesen v bazo kupcev in bo prejel številko, 
ki mu omogoča nakup z odloženim plačilom od 
dneva izdaje računa brez vsakršnih nadaljnjih po-
pustov. Računi za storitve in popravila, kakor tudi 
računi za raznovrstne storitve, kot so npr. rezervni 
deli za naprave in opremo, vključno s porabljenim 
materialom, zapadejo v plačilo takoj.
5. Če kupec zamuja s plačilom ali se njegovo 
finančno stanje bistveno poslabša, vsa njegova 
odprta plačila vključno s plačili za kakršnekoli 
druge dobave nemudoma zapadejo v plačilo. V 
tem primeru in v primeru zamude je podjetje 
STAHLGRUBER upravičeno do zaračunavanja za-
mudnih obresti v skladu z Zakonom o predpisani 
obrestni meri zamudnih obresti. V kolikor pred-
pis, ki določa obrestno mero zamudnih obresti ni 
v veljavi, bo le-ta znašala 12%.
6. Če kupec zamuja s plačilom, se kupcu 
zaračunajo tudi stroški izdaje in pošiljanja opo-
minov.
7. Kupec lahko terjatve, ki jih ima do podjetja 
STAHLGRUBER, enostransko pobota s terjatvami 
podjetja STAHLGRUBER do njega le v primeru, če 
je podjetje STAHLGRUBER terjatve kupca pisno 
pripoznalo, ali če le-te temeljijo na izvršilnem 
naslovu.

3. člen: Dobava
1. Datumi in čas dobave, ki so lahko opredeljeni 
kot bistvena ali nebistvena sestavina, bodo nave-
deni pisno. Začetek dobavnega roka se šteje od 
datuma sklenitve pogodbe.
2. Če zaradi okoliščin, za katere odgovarja pod-
jetje STAHLGRUBER, podjetje STAHLGRUBER 
blaga ne more dobaviti ob dogovorjenem dnevu 
ali v dogovorjenem časovnem roku oziroma ne 
more izpolniti pisno določenega skrajnega roka, 
bo podjetje STAHLGRUBER za tako ravnanje prev-
zelo odgovornost v obsegu in skladu z zakonskimi 
določbami. Če dobavni rok po pogodbi predstav-
lja nebistveno sestavino pogodbe, je kupec za 
kakršnokoli škodo, ki je nastala zaradi zamude 
pri dobavi, upravičen do uveljavljanja  pavšalnega 
zneska odškodnine v višini največ 5 % vrednosti 
blaga ali storitve, ki bi morala biti dobavljena ozi-
roma izvedena.
3. Zaradi višje sile in okoliščin, ki podjetju STAHL-
GRUBER začasno - brez kakršnekoli krivde na 
njegovi strani - preprečujejo dobavo blaga ali 
izvedbo storitve ob dogovorjenem dnevu ali v 
dogovorjenem roku, ima STAHLGRUBER pravico 
do zamude pri dobavi blaga ali izvedbi storitve, in 
sicer v času obstoja take ovire, vključno z ustrez-
nim prilagoditvenim obdobjem. V primeru, da je 
dobavni rok podaljšan, ali da je podjetje STAHL-
GRUBER razrešeno svojih obveznosti, kupec ni 
upravičen do nikakršne odškodnine. Če opredel-
jene okoliščine vodijo v zamudo pri dobavi, daljšo 
od 4 mesecev, lahko kupec odstopi od pogodbe. 
Ostale pravice razveljavitve pogodbe ostanejo ne-
spremenjene.
4. Kupec je obvezan sprejeti dobavljeno blago ali 
izvedbo storitve. Če kupec odkloni sprejem blaga 
ali izvedbo storitve, je podjetje STAHLGRUBER 
upravičeno do nadomestila za vsakršno škodo ali 
izgubo, ki bi nastala v takem primeru.
5. Pridržujemo si pravico do sprememb konstruk-
cije, oblike, odstopanj v barvnem tonu,  kot tudi 
do sprememb obsega dobave s strani proizvajalca 
med dobavnim rokom, v kolikor so spremembe 

ali odstopanja z upoštevanjem naših interesov za 
naročnika primerni. V kolikor mi ali proizvajalec 
za oznako naročila ali naročenega blaga ali sto-
ritve uporabljamo oznako ali številko, iz tega ne 
morejo izhajati nikakršne pravice v smislu kon-
kretiziranja predmeta dobave ali obsega dobave.
6. Podjetje STAHLGRUBER je kadar koli 
upravičeno do delne dobave ali delne izvedbe 
storitve.

4. člen: Namestitev kupljenega blaga
Kupec se obvezuje, da bo poskrbel, da bodo ku-
pljeno blago namestili usposobljeni strokovnja-
ki. V primerih, ko kupljenega blaga ni namestil 
usposobljen strokovnjak oziroma je bilo blago 
nameščeno nestrokovno, ali je bilo blago kakor-
koli spremenjeno ali prilagojeno, podjetje STAHL-
GRUBER ne odgovarja za nobene obveznosti iz 
naslova stvarnih napak ali iz naslova uveljavljanja 
garancijskih zahtevkov.

5. člen: Predračuni in tehnična dokumentacija
1. Ponudbe, predračuni, skice, slike, mere, teže 
ali drugi podatki o delovanju, zmogljivostih iz-
delka na splošno niso obvezujoči. Taki postanejo 
samo v primeru, ko je to izrecno pisno določeno. 
Za fotografije, skice, izračune in drugo dokumen-
tacijo si podjetje STAHLGRUBER pridržuje pravico 
lastništva in avtorske pravice.
2. Posredovanje teh podatkov oziroma doku-
mentov tretjim osebam je dovoljeno samo ob 
vnaprejšnjem pisnem soglasju podjetja STAHL-
GRUBER.
3. Nasveti tehnične narave o uporabi izdelka - 
ustni ali pisni - se štejejo za neobvezujoče naved-
be in naročnika ne odvezujejo obveznosti  lastne-
ga preverjanja ustreznosti glede na želeni namen 
uporabe izdelka. 

6. člen: Prenos tveganja, ki izhaja iz prodajnih 
pogodb
1. Tveganje za naključno izgubo, uničenje ali 
poškodovanje se z izročitvijo blaga prenese na 
kupca.
2. V primeru, da blaga kupec ne prevzame 
osebno, temveč po tretjih osebah ali v primeru, 
da je dogovorjena dostava blaga po prevozniku, 
se tveganje za izgubo, naključno uničenje ali 
poškodovanje prenese na kupca z izročitvijo blaga 
tretji osebi ali prevozniku. 

7. člen: Odgovornost za stvarne napake, ki izhaja 
iz prodajnih pogodb
1. Kupec, ki je gospodarski subjekt, mora o 
stvarni napaki podjetje STAHLGRUBER obvesti-
ti nemudoma, ko je napako opazil, kupec, ki je 
potrošnik, pa v dveh mesecih od trenutka, ko je 
opazil napako, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz 
naslova stvarnih napak. Podjetje STAHLGRUBER 
ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko 
mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno 
kupcu, ki je gospodarski subjekt in ko mineta 
dve leti, odkar je bilo blago izročeno kupcu, ki 
je potrošnik. Neznatna stvarna napaka se ne 
upošteva.
2. Pravice kupca, ki je pravočasno obvestil podjet-
je STAHLGRUBER o napaki, ugasnejo, v primeru 
če kupec ni potrošnik s potekom enega leta, v 
primeru če je kupec potrošnik pa s potekom dveh 
let, šteto od dneva, ko je kupec o stvarni napaki 
obvestil podjetje STAHLGRUBER.
3. Če je predmet pogodbe rabljena stvar in če je 
pogodba sklenjena s potrošnikom, ne odgovarja 
podjetje STAHLGRUBER za stvarne napake na 
blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, 
odkar je bila stvar izročena. V primeru, ko kupec 
ni potrošnik, se prodaja rabljenega blaga vrši 
brez kakršnekoli odgovornosti podjetja STAHL-
GRUBER za stvarne napake rabljenega blaga.  
4. V primeru, ko kupec ni potrošnik, ima le-ta v 
primeru pravočasnega obvestila o stvarni napa-
ki, pravico od podjetja STAHLGRUBER zahtevati 
le odpravo napake ali izročitev istega blaga brez 
napake. Zgolj v primeru, ko odprava napake ali 
izročitev istega blaga brez napake nista mogoči, 
lahko kupec zahteva znižanje cene sorazmerno 
z napako ali odstopi od pogodbe. Odprava na-
pake se šteje za neizvršeno, ko preteče ustrezni 
časovni rok, primeren za odpravo take napake, 
brez kakršnega koli rezultata.
5. Pogoji za uveljavitev pravice do odstopa od po-
godbe so opredeljeni v členu 470 Obligacijskega 
zakonika.
6. Kupec, ki ni potrošnik, mora zahtevke iz naslova 
stvarnih napak pri podjetju STAHLGRUBER poda-
ti v pisni obliki. Zahtevkov, podanih na drugačen 
način, podjetje STAHLGRUBER ne bo upoštevalo.
7. V primeru napake, ki je nastala zaradi nepo-
polnih navodil blaga, je odgovornost za stvarne 
napake možno uveljavljati samo, če je postavitev 
ali namestitev prodanega blaga izvedla strokovno 
usposobljena oseba. Dokazno breme, da je na-
mestitev izvedla strokovno usposobljena oseba, 
je na kupcu.

8. člen: Pravica do pridržka, zastavna pravica in 
odgovornost za stvarne napake, ki izhajata iz po-
godb o izvedbi dela in storitev
1. V primeru, da ima podjetje STAHLGRUBER 
zapadlo terjatev do kupca ter ima v svoji posesti 
kakšno kupčevo stvar, jo ima pravico pridržati, 
dokler mu ni plačana terjatev. Če je postal kupec 
plačilno nesposoben, ima podjetje STAHLGRU-

BER pridržno pravico, čeprav njegova terjatev še 
ni zapadla.
2. Za zavarovanje plačila za svoje delo in povračila 
za porabljeni material ter druge terjatve ima pod-
jetje STAHLGRUBER zastavno pravico na stvareh, 
ki jih je izdelalo ali popravilo, kot tudi na drugih 
predmetih, ki mu jih je izročil kupec oziroma 
naročnik v zvezi z njegovim delom, vse dokler jih 
ima v posesti in dokler jih prostovoljno ne neha 
imeti.
3. V primeru, da je predmet naročila izdelava 
premičnine ter da kupec oziroma naročnik ni 
potrošnik, je kupec kot naročnik dolžan o ugotov-
ljenih napakah na izdelanih premičninah obvestiti 
podjetje STAHLGRUBER nemudoma po pregledu 
izdelanih premičnin, v primeru skritih napak pa v 
enem mesecu od odkritja napake. Po dveh letih 
od prevzema izdelane premičnine se kupec kot 
naročnik ne more več sklicevati na napake. Ku-
pec kot naročnik, ki je podjetje STAHLGRUBER 
pravočasno obvestil o napakah, po enem letu od 
tega obvestila ne more več sodno uveljavljati svo-
jih pravic. Če je kupec kot naročnik potrošnik, se 
zanj uporabljajo zakonske določbe.
4. Če kupec kot naročnik izdelanih premičnin ne 
pregleda in ne prevzame v roku, se šteje, da so 
bile prevzete. Po pregledu in prevzemu izdelanih 
premičnin podjetje STAHLGRUBER ni več odgo-
vorno za napake, ki jih je bilo mogoče opaziti pri 
običajnem pregledu, razen če je zanje vedelo, pa 
jih kupcu ni pokazalo.
5. Če ni drugače dogovorjeno, se bo kupčevo 
sprejetje izvedbe del ali storitve opravilo v poslov-
nih prostorih podjetja STAHLGRUBER.
6. Če materiali in/ali navedbe (predvsem pogoji 
za uporabo, delovanje in obdelavo, proizvodne 
recepture ali specifikacije ter druge okoliščine in 
parametri, ki se nanašajo na našo izvedbo dela), 
ki jih dobavi kupec, povzročijo okvaro, je podjetje 
STAHLGRUBER odvezano vsakršne odgovornosti 
za škodo, ki ni povzročena naklepoma ali iz hude 
malomarnosti.

9. člen: Odškodninska odgovornost
V skladu z zakonskimi določbami je podjetje 
STAHLGRUBER odgovorno v primeru, če ku-
pec uveljavlja odškodninske zahtevke za škodo, 
povzročeno namerno, z goljufijo ali hudo ma-
lomarnostjo, vključno z namerno povzročeno 
škodo, goljufijo ali hudo malomarnostjo njego-
vih predstavnikov ali zastopnikov. Če kupec ni 
potrošnik, je odgovornost podjetja STAHLGRU-
BER v primeru, da je obdolženo hude malomar-
nosti pri izvrševanju svojih obveznosti, omejena 
na predvidljivo škodo, ki se največkrat pojavi v 
takšnih primerih. Nadaljnja odgovornost za vse 
ostale škode je izključena; v tem pogledu podjetje 
STAHLGRUBER posebej ne odgovarja za škodo, 
ki ni nastala na dobavljenem blagu, razen v pri-
meru, ko ta vključuje ogrožanje življenja, telesne 
poškodbe in/ali ogrožanje zdravja ljudi oziroma 
v kolikor Zakon o varstvu potrošnikov določa 
drugače.

10. člen: Pravice kupca kot posrednika ob ugoto-
vitvi stvarnih napak
1. Če je v skladu s svojim poslovanjem kupec 
dobavljeno blago prodal naprej in ga mora za-
radi ugotovljenih pomanjkljivosti vzeti nazaj 
ali znižati kupnino, ima pravico do uveljavitve 
odškodninskega zahtevka za stvarne napake pri 
podjetju STAHLGRUBER.
2. Prav tako lahko kupec zahteva povračilo iz-
datkov, ki jih je imel zaradi vzpostavljenega 
poslovnega odnosa s končnim uporabnikom pri 
reševanju nastale situacije, če je napaka, ki jo 
uveljavlja končni uporabnik, obstajala že v času 
prenosa tveganja na kupca.
3. V okviru tega povračila stroškov kupec nima 
pravice do uveljavitve odškodninskih zahtevkov za 
nastalo škodo, v kolikor le-ta ni nastala kot pos-
ledica naklepa ali velike malomarnosti s strani 
podjetja STAHLGRUBER.

11. člen: Sprejem vrnjenega blaga/plačilo za po-
novno uskladiščenje blaga
1. Če podjetje STAHLGRUBER prostovoljno spre-
jme blago, ki mu ga vrne kupec, velja naslednje: 
vrne se lahko samo tisto blago, ki ne predstavlja 
izdelkov narejenih po meri kupca ali posebnih 
naročil, blago pa mora biti v dobrem in ustreznem 
stanju, ki omogoča njegovo prodajo. Po vračilu 
blaga bo kupec prejel dobropis v višini vrednosti 
vrnjenega blaga, od te vrednosti pa se odštejejo 
stroški za ponovno uskladiščenje blaga. Tako iz-
dan dobropis ne bo izplačan v denarju, temveč se 
bo poravnal pri naslednjih nakupih ali naročilih.
2. Plačilo za ponovno uskladiščenje blaga znaša 
10 % vrednosti vsakega vrnjenega izdelka.

12. člen: Pridržek lastninske pravice
1. Vsak dobavljen izdelek ostane last podjetja 
STAHLGRUBER vse do celotne poravnave vseh 
zahtevkov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe ali po-
godbe o izvedbi dela in storitev. V primeru, da je 
kupec pravna oseba ali podjetnik, si pridržujemo 
lastninsko pravico za vso dobavljeno blago do 
prejema vseh plačil, ki izhajajo iz poslovnega 
odnosa.
2. Če kupec krši pogodbena določila, predv-
sem v primeru zakasnelih plačil, ima podjetje 
STAHLGRUBER pravico odstopiti od pogodbe in 
zahtevati izročitev blaga v skladu s pridržkom 

lastninske pravice. V tem primeru je kupec za-
vezan blago vrniti. Po odstopu od pogodbe smo 
v celoti upravičeni do uporabe dobavljenega bla-
ga. Kupec je obvezan nadomestiti razliko med 
nakupno ceno in vrednostjo stvari ob vrnitvi ozi-
roma dati povračilo za uporabo blaga. Prav tako 
si pridržujemo pravico do uveljavitve nadaljnjih 
odškodninskih zahtevkov do kupca.
3. Kupec ima pravico do nadaljnje prodaje dobav-
ljenega blaga v okviru svojega običajnega poslo-
vanja. Vendar pa nam kupec že sedaj odstopa 
svoje terjatve, ki jih ima do končnega uporabni-
ka (vključno z zaračunanim DDV-jem), ne glede 
na to, ali je bilo dobavljeno blago prodano na-
prej takoj ali šele po nadaljnji obdelavi. Kupec je 
upravičen do izterjave zapadlih zneskov tudi po 
prenosu pravice za izterjavo na podjetje STAHL-
GRUBER. Pristojnost podjetja STAHLGRUBER, da 
samo izterja zapadle zneske, ostane nespremen-
jena. Podjetje STAHLGRUBER soglaša, da ne bo 
terjalo zapadlih zneskov, vse dokler kupec redno 
izpolnjuje svoje finančne obveznosti v skladu s 
pogodbo in pred izpolnitvijo finančnih obveznosti 
ni pričet noben  postopek zaradi insolventnosti, ki 
bi se nanašal na kupca. V primeru neizpolnjevanja 
finančnih obveznosti ali uvedbe  postopka zaradi 
insolventnosti nam bo kupec na našo zahtevo 
posredoval vse podrobne podatke, ki so potrebni 
za izterjavo prenesenih zapadlih zneskov ter nam 
predal vse ustrezne dokumente, obenem pa bo o 
prenosu pravice do izterjave zapadlih zneskov ob-
vestil svojega dolžnika (tretjo osebo).
4. Pred izpolnitvijo odprtih finančnih obveznosti s 
strani kupca bo vsakršna nadaljnja obdelava ali 
sprememba blaga, ki jo bo izvedel kupec vedno 
izvedena v korist podjetja STAHLGRUBER. Če je 
v procesu nadaljnje obdelave blago, za katerega 
je podjetje STAHLGRUBER obdržalo lastninsko 
pravico, predelano skupaj z blagom v lasti drugih 
oseb, dobi podjetje STAHLGRUBER solastninsko 
pravico nad novim izdelkom v proporcionalnem 
razmerju, ki ustreza vrednosti dobavljenega 
blaga, glede na drugo blago, ki se je predelalo v 
postopku nadaljnje obdelave.
5. Če se v procesu nadaljnje obdelave dobavljeno 
blago predela skupaj z blagom v lasti drugih oseb 
tako, da nastane neločljiva komponenta, pridobi 
podjetje STAHLGRUBER solastninsko pravico nad 
novim izdelkom v razmerju, ki ustreza vrednosti 
dobavljenega blaga v primerjavi z drugimi sesta-
vnimi deli novega izdelka. Kupec v našem imenu 
skrbi za našo solastninsko pravico.
6. Do poplačila odprtih finančnih obveznosti 
podjetju STAHLGRUBER kupec dobavljenega 
blaga ne bo zastavil ali ga dodelil komurkoli kot 
jamstvo. Prav tako se kupec obvezuje, da nas bo 
nemudoma obvestil o zasegu, zaplembi ali drugih 
ukrepih tretjih oseb in nam predložil vse potreb-
ne informacije in dokumentacijo za zaščito naših 
pravic. Kupec je dolžan tretje osebe obvestiti o 
lastništvu podjetja STAHLGRUBER.
7. V primeru, da vrednost zavarovanja presega 
višino zavarovane terjatve podjetja STAHLGRU-
BER za več kot 20%, je podjetje STAHLGRUBER 
na zahtevo kupca dolžno sprostiti del, ki presega 
višino zavarovane terjatve.
8. Če zakon, ki se nanaša na dobavljeno blago, ne 
dovoljuje zadržanja lastninske pravice, nam pa 
dovoli obdržati druge pravice glede dobavljene-
ga blaga, smo upravičeni do uveljavitve vseh teh 
pravic. Kupec se obvezuje, da nam bo pomagal 
pri uveljavljanju ukrepov za zaščito naše lastnins-
ke pravice ali pri uveljavljanju našega položaja kot 
lastnika dobavljenega blaga.

13. člen: Varovanje podatkov
Vsi podatki, ki se nanašajo na kupce in dobavitelje, 
so zabeleženi in obdelani z naše strani s pomočjo 
elektronske obdelave podatkov in v skladu z velja-
vnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

14. člen: Kraj izvedbe / Pristojnost / Veljavna 
zakonodaja
1. Kraj izvedbe plačila je kraj sedeža podjetja 
STAHLGRUBER. Kraj dostave se določi glede na 
posamezno pogodbo in na podlagi ustreznih vel-
javnih mednarodnih pogojev trgovanja Incoterms. 
Če ni drugače določeno, se blago proda »franko 
tovarna«.
2. Za vse spore, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij, 
ki so urejena s temi splošnimi pogoji, je krajevno 
pristojno stvarno pristojno sodišče v Republiki 
Sloveniji po sedežu podjetja STAHLGRUBER.
3. Uporablja se slovenska zakonodaja. Če so po-
samezne določbe pogodbe, sklenjene s kupcem, 
vključno s temi splošnimi določbami in pogoji ne-
veljavne ali bodo take postale, delno ali v celoti, 
to ne vpliva na veljavnost vseh ostalih določb. V 
celoti ali delno neveljavna določba se nadomesti 
z določbo, katere  učinek je najboljši približek ne-
veljavne določbe.

Datum: februar 2014

STAHLGRUBER trgovina d.o.o. 
Ob železnici 18 
1000 Ljubljana 
SLOVENIJA
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