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SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI 

 

I. Veljavnost 

Splošni pogoji prodaje so sestavni del prodajnih poslov, v kolikor kupec 

izrecno s pisno izjavo ni zavrnil njihove uporabe. Vsaka sprememba ali 

odstopanje od splošnih pogojev prodaje mora biti dogovorjeno pisno. 

V dvomu se za drugačen dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki. 

Ti splošni pogoji urejajo vse obligacijske odnose med družbo Armat 

(ARMAT d. o. o. in ARMAT PROJEKT d. o. o. ), Krmelj 37a, 8296 Krmelj (v 

nadaljnjem besedilu prodajalec oz. Armat) in kupci blaga in izdelkov 

prodajalca. Ti prodajni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, 

razen če se kupec in prodajalec pisno izrecno ne dogovorita drugače. 

 

II. Ponudbe in naročilo 

2.1. Ponudbe brez ustreznega pisnega naročila kupca so za 

prodajalca neobvezujoče. 

2.2. Prodajalec garantira pogoje iz ponudbe oziroma predračuna 

samo v okviru veljavnosti ponudbe oziroma predračuna. 

2.3. Prodajalec lahko kadarkoli v svoj program uvede novo blago oz. 

storitev ali določeno blago oz. storitev izloči iz programa ponudbe, 

dolžan pa je izvesti jekleno konstrukcijo, krovsko kleparska in fasaderska 

dela (v nadaljevanju posel), če je  naročilo že potrjeno. 

2.4. Šteje se, da je naročilo popolno, če vsebuje vse podatke, ki so 

potrebni za izvedbo posla, še posebej, (a ne izključno), količino, 

kakovost, tip, načrt, specifične lastnosti, ter kraj in čas izvedbe posla. 

Če kateri od podatkov manjka, se šteje, da sta se stranki v tem delu 

dogovorili za standardne lastnosti, ki so potrebne za izvedbo posla. 

2.5. Posel prodajalec izvede na podlagi pisnega naročila v katerem se 

sklicuje na št. ponudbe oziroma predračuna prodajalca in 'Splošne 

prodajne pogoje družbe Armat' ter pisne potrditve prejema naročila – 

Potrdila naročila. Telefonsko naročilo je veljavno v primeru, da 

prodajalec pošlje pisno potrditev naročila – Potrdilo naročila. 

 

III. Cene in plačilni pogoji 

3.1. Prodajalec v svojih ponudbah oziroma predračunih upošteva 

cene iz trenutno veljavnih cenikov. Vse cene veljajo FCA skladišče 

prodajalca, če na ponudbi ni zapisano drugače. V ponudbah, 

potrditvah naročila, fakturah ter pri ugotavljanju prehoda nevarnosti se 

uporabi najnovejša verzija INCOTERMS klavzul. 

3.2. Posel, za katerega prodajalec potrdi naročilo, se izvede po ceni, 

kot je bila dogovorjena v času naročila. Prodajalec ima pravico 

spremeniti ceno v primeru kakršnekoli  spremembe v količinah, načrtih, 

specifičnih lastnostih izvedenega posla. 

3.3. Vse dajatve vključno z davki, carino, pristojbinami…, so strošek 

kupca, če ni v Potrditvi naročila dogovorjeno drugače. 

3.4. Običajni plačilni rok je 30 dni od dneva izdaje računa. Kupec je 

dolžan v roku 8 dni po prejemu Potrditve naročila ali podpisu pogodbe 

predložiti ustrezno zavarovanje plačila, ki ga potrdi prodajalec. 

3.5. V primeru drugačnih plačilnih pogojev, zapisanih v Potrditvi 

naročila ali v sklenjeni pogodbi med prodajalcem in kupcem, veljajo 

pogoji določeni v Potrditvi naročila ali v pogodbi. 

3.6. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu prodajalca. 

3.7. Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske 

zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila. 

3.8. Dokončni obračun se opravi po sprejemu in izročitvi izvedenih del v 

okviru posameznega posla. 

 

IV. Prevzem blaga in primopredaja del 

4.1. V primeru prevzema na sedežu prodajalca mora kupec prevzeti 

blago količinsko in kakovostno pred nakladanjem na prevozno 

sredstvo. O transportnih poškodbah je potrebno napisati zapisnik, ki ga 

podpišeta prevoznik in prejemnik blaga. Poškodovano blago je 

potrebno fotografirati. Kupec oziroma prejemnik blaga mora pri 

raztovoru upoštevati navodila prodajalca. 

4.2. V primeru zamude pri prevzemu blaga pride nevarnost 

naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko 

kupec pride v zamudo. 

4.3. Blago, vrnjeno prodajalcu, ne sme imeti drugih poškodb kot 

reklamiranih ter mora biti vrnjeno prodajalcu v originalni embalaži v 

dogovorjenem roku. 

4.4. Po končanju vseh pogodbenih del, Armat poda izjavo z vpisom v 

gradbeni dnevnik, da so pogodbena dela izvršena in o tem obvesti 

kupca s posebnim pisnim obvestilom. 

 

V. Izvedba posla 

5. Okvirni rok za izvedbo posla je naveden na potrditvi naročila oz. 

pogodbi.  Armat si v primerih višje sile, zastojev v proizvodnji, strojeloma 

in drugih izrednih okoliščinah pridržuje pravico do podaljšanja roka za 

izvedbo posla  za čas enak trajanju izrednega dogodka.  Armat si 

izrecno pridržuje pravico do delnih izpolnitev naročila in ustavitve 

bodočih dobav v primeru nepravočasnega plačila. 

 

VI. Pridržek lastninske pravice 

6.1. Blago ostane last družbe Armat do popolnega poplačila 

obveznosti. V primeru predelave, dodelave, spojitve ali 

pomešanja, Armat ostane lastnik do dokončnega poplačila na 

ustreznem solastnem deležu nove stvari. V primeru nadaljnje 

prodaje kupec blaga asignira vse terjatve, izvirajoče iz nadaljnje 

prodaje na družbo Armat do dokončnega poplačila. 

6.2. V primeru, da kupec ravna v nasprotju s Potrditvijo naročila ali 

sklenjeno pogodbo, zlasti ob plačilni zamudi, je prodajalec 

upravičen blago vzeti nazaj. S tem se ne šteje, da je prodajalec 

odstopil od pogodbenega razmerja, razen če tega izrecno ne 

izjavi v pisni obliki. 

 

VII. Jamčevanje za napake 

7. Kupec je dolžan očitne napake grajati takoj ob prevzemu, 

skrite napake pa najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko so bile 

odkrite, sicer izgubi pravice iz naslova jamčevanja. Prodajalec ne 

jamči za napake blaga, če je bilo blago 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.  

Kupec ima v primeru upravičene reklamacije pravico zahtevati 

znižanje cene, odpravo napake, ali nadomestno dobavo blaga. 

 

VIII. Odgovornost 

8.1. Armat jamči, da je izvedeni posel in dobavljeno blago brez 

napak in v skladu s specifikacijo ob naročilu in/ali 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 Armat ne odgovarja. 

8.2. Armat ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu 

kot posledica njegovih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih 

obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, 

specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, 

zagotovljenih s strani kupca in ima pravico zahtevati povračilo 

vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode. 

 

IX. Odstop terjatev in obvestila 

9.1. Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene 

terjatve do prodajalca brez njegove predhodne pisne potrditve. 

9.2. Stranki se strinjata, da se kot pisna štejejo tudi sporočila preko 

ustreznih sredstev telekomunikacije (fax, elektronska pošta…). 

 

X. Garancija 

10.1. Prodajalec izjavlja, da so vsi uporabljeni materiali prvovrstni. 

Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in v skladu z 

navodili prodajalca. 

10.2. Garancija ne velja za izdelke, poškodovane med prevozom, 

zaradi nestrokovne montaže ali uporabe pod pogoji, ki so 

nenormalni glede na podatke iz povpraševanja in v primeru 

neupoštevanja prodajalčevih navodil. 

10.3. Garancija za montažna dela in vgrajene materiale znaša 2 

leti. 

10.4. Prodajalec si pridržuje pravico izbire, ali bo blago z napako 

nadomestil z novim, ali bo poskrbel za odpravo napake na 

prvotnem blagu ali ponudil odškodnino. 

10.5. Ugovor kupca v zvezi z jamčevanjem in garancijo ugasne pri 

kupčevih posegih, popravilih ali poskusih popravil ter tudi v 

primeru, če to stori nepooblaščeni tretji. Nadomestni deli preidejo 

v last prodajalca. Prodajalec jamči za popravila, izvedena z 

njegove strani. 

10.6. Če prodajalec ni pripravljen na nadomestno izpolnitev ali je 

ni v stanju uresničiti ali če se njegova tretjič izvedena popravila 

izkažejo za neučinkovita, je kupec upravičen odstopiti od 

pogodbenega razmerja ali zahtevati znižanje dogovorjene 

kupnine. 

10.7. Iz jamčenja in garancije so izključeni elementi ali deli 

elementov, ki so podvrženi hitri obrabi ali poškodbi in izdelki, ki 

niso bili vzdrževani v skladu z veljavnimi navodili prodajalca. 

 

XI. Spori 

11.1. Ti splošni pogoji se uporabljajo za urejanje razmerij, ki jih 

pogodba ne ureja. V primeru, da se s kupcem sklene posebna 

pogodba, katere določila niso v skladu s temi pogoji, se za 

urejanje posameznega odnosa uporabljajo določila posebne 

pogodbe. 



 
 

ARMAT d. o. o. in ARMAT PROJEKT d. o. o.  

Krmelj 37A, 8296 Krmelj, Slovenija 

 

www.armat.si 

 

XIII. Sodna pristojnost 

 

Vsi spori se presojajo v skladu s slovenskim materialnim pravom.  Za 

reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v 

Novem mestu. 
 

 


