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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA  

 
Splošni pogoji poslovanja podjetja CNC stroji d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec), so sestavljeni v skladu z 

Zakonom o varstvu potrošnikov, na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov. 

 

1. SPLOŠNO, VELJAVNOST 
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse naše ponudbe, predračune, račune in pogodbe o dobavi izdelkov in 
storitev. 
Kupec soglaša s splošnimi pogoji poslovanja CNC stroji, takoj ko  potrdi in sprejme PONUDBO , PREDRAČUN, 
RAČUN.  
 
Naročnikovi pogoji poslovanja so obvezujoči le v primeru, če so od nas pisno potrjeni. 
Naročila so za nas obvezujoča le, če smo jih pisno potrdili. Naročnik je dolžan takoj preveriti našo potrditev 
naročila oz. velja le-ta za sprejeto, če se ji takoj pisno ne oporeka. 
Vsaka sklenitev pogodbe, kot tudi dobava sama, se izvede pod pogojem pravilne in pravočasne dobave s strani 
naših dobaviteljev. 
 
Prednost pred splošnimi pogoji prodajalca imajo samo zakoni ali določbe, ki se ne morejo izključiti. Možna ničnost 

nekaterih posameznih pogojev ne vpliva na pravno veljavnost drugih pogojev. Nakupni pogoji, opredeljeni s strani 

kupca, za prodajalca niso zavezujoči, tudi če jih prodajalec izrecno ne zavrne. 

 

Splošni pogoji poslovanja urejajo odnose, ter določajo pravice in dolžnosti med prodajalcem in kupcem 

prodajalčevega blaga ali storitev, razen če med prodajalcem in kupcem ni drugače določeno. V primeru, da se 

splošni pogoji poslovanja kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo splošni pogoji poslovanja prodajalca, 

razen v primeru, kjer je izrecno, v pisni obliki dogovorjena uporaba splošnih pogojev poslovanja kupca.  

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.01.2019 ali od objave na spletni strani prodajalca www.hypercut.si in se 

lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjena verzija splošnih pogojev poslovanja začne veljati z njeno 

objavo na prodajalčevi spletni strani www.havpercut.si. 

Z oddajo naročila kupec sprejema splošne pogoje poslovanja. V primeru da jih ne zna, ne more prebrati na 

internetni stani, lahko v vsakem trenutku zahteva od prodajalca da mu jih pošlje na vpogled. (info@hypercut.si) 

 

 

 

5. PLAČILNI POGOJI 
Veljajo plačilni pogoji, ki so navedeni v pogodbi ali izstavljenih predračunih. 
V primeru zamude pri plačilu smo upravičeni do zaračunavanja zamudnih obresti v višini predpisane obrestne 
mere zamudnih obresti, naročnik (kupec) pa mora povrniti tudi vse stroške opomina in morebitne druge troške, 
ki so nam nastali zaradi zamude naročnika pri plačilu. Med te stroške štejejo tudi stroški storitve pristojne pisarne 
in z naše strani najetega odvetnika. Naročnik (kupec) mora plačila nakazati na s strani izvajalca določen 
transakcijski račun. Naročnik (kupec) soglaša z morebitnim odstopom naše terjatve do njega tretji osebi. 
Pogodbeni stranki se lahko dogovorita o možnosti poravnave obveznosti z odstopom terjatve, kateri mora 
izvajalec vsakokrat dati soglasje. Stranki se, tudi na podlagi dosedanjega medsebojnega poslovanja vnaprej 
dogovorita, da lahko medsebojno poravnata terjatve, ki nastanejo na podlagi pogodbenega razmerja tudi z 
asignacijo, verižno ali drugo obliko kompenzacije. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko katerakoli 
pogodbena stranka zahteva takšen način izpolnitve in se nasprotna pogodbena stran temu (razen pri poravnavi 
obveznosti z odstopljeno terjatvijo) ne more upirati. 
 

 
6. DOBAVNI ROK IN DOBAVA 
• Rok izvedbe oz. rok za dobave prične teči po prejemu vse potrebne dokumentacije in po prejetju eventualno 
dogovorjenega predplačila 

mailto:info@hypercut.si
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• Po možnosti se držimo navedenih rokov dobave. Manjše prekoračitve so dopustne. Dobave, ki izostanejo ali so 
v zamudi zaradi posebnih okoliščin, za katere nismo odgovorni, nam daje pravico, da jih dostavimo kasneje, ali 
da od pogodbe delno ali popolnoma odstopimo, ne da bi naročnik smel uveljavljati zahteve po povračilu 
škode. 
Kot posebne okoliščine veljajo naslednje: 
• Tehnične težave, ki izvirajo iz narave naročila in zaradi katerih je izvedba za nas ali za kooperanta nemogoča ali 
nesprejemljiva 
• Škoda zaradi požara, pomanjkanje surovin ali električnega toka ali druge bistvene motnje pri nas ali pri 
kooperantu 
• Stavke, zapore, vojna in vsi primeru višje sile, kot tudi specifični posamezni ali splošni primeri 
• Podražitev osnovnih surovin, raznih delov ki so vgrajeni v stroj za več kot 15 % po podpisu pogodbe ali potrditve 
predračuna in nakazila avansa 
• Dobave potekajo iz našega skladišča ali obrata. S predajo Blaga prevozniku, ne oziraje na to, ali je pooblaščen s 
strani naročnika ali z naše strani, preide tveganje na kupca. 

 

Če se prevoz opravlja z lastnim vozilom ali z vozilom proizvajalca,sledi predaja blaga najkasneje v trenutku, ko je 
prejemniku na dostavnem mestu – predpostavlja se utrjena dovozna pot – blago na vozilu na razpolago. Če 
dovoz po mnenju voznika ni primeren, sledi predaja tam, kjer sta zagotovljena neoporečen dovoz in odvoz 
vozila. Raztovarjanje je izključno zadeva naročnika, ki mora poskrbeti za primerne naprave za razkladanje in za 
potrebno delovno silo. 
• Če naročnik zahteva pomoč pri raztovarjanju ali nadaljnjem transportu, se to delo dodatno zaračuna po 
veljavnem ceniku. 
Sodelovanje pri teh delih pa ne predstavlja prevzema dodatnega jamstva in odgovornosti. 
 

 
7. LASTNINSKI PRIDRŽEK 
• Vso dobavljeno blago je vse do polne izpolnitve kupčevih obveznosti naša lastnina. 
• Naročnik (kupec) se zavezuje, da bo lastninsko pridržano blago uporabljal le v običajnem poslovnem prometu 
z normalnimi poslovnimi pogoji in le vse dotlej, dokler ni v zamudi z izpolnitvijo obveznosti. 
• Naročnik (kupec) lahko kupljeno blago proda naprej le na ta način, da nam zagotovi pridržek lastninske 
pravice pri takih kupcih. 
• Naročnik (kupec) nas je dolžan takoj obvestiti o morebitni zastavi na prodajnih stvareh ali o kakršnikoli drugi 
obremenitvi s strani tretjih. Če je naročnik zamudil plačilni rok ali sicer krši pogodbene določbe ali so nam 
dosegljive informacije o njegovi kreditni nesposobnosti, imamo pravico prepovedati nadaljnjo prodajo našega 
blaga tretjim in zahtevati, da nam na svoje stroške takoj prepusti posredno posest. 
• Upravičeni smo zahtevati vrnitev stvari v našo posest, če so nam znane okoliščine, da je izpolnitev obveznosti 
s strani naročnika (kupca) ogrožena. 
• V primeru kršitve katere od obveznosti naročnika (kupca) iz tega člena, je naročnik (kupec) dolžan plačati 
pogodbeno kazen v dvakratni višini pogodbeno dostavljenega blaga. 
 

 
 8. TEHNIČNI PODATKI O KVALITETI 
 
• Podatki v katalogih, prodajnih dokumentih, skicah, risbah, cenikih,internetu itd. so le približni, a posredovani 
po najboljših močeh. Testi in vzorci veljajo kot povprečje, prav tako tudi mase in njihovi izračuni,teža, vrednost 
uporabe, tolerance ... 
Slike v ponudba so simbolične, saj so v večini primerih izvzete iz slik na že izvedenih podobnih projektih, 
vsekakor pa se lahko razlikujejo od izgleda naročenega stroja  
• POnudbe so zaradi obsežnosti izdelane na osnovi COPY paste principa iz prejšnjih ponudb , zato prodajalec 
naproša in zahteva od kupca da vse dobro pregleda in po potrebi vsak zapis ponudbe korespodenčno 
predebatira s prodajalcem 
CNC stroji d.o.o.  si pridrži lastnino ali avtorske pravice za vse oddane ponudbe,predračune, kot tudi dane risbe, 
slike, izračune, prospekte, kataloge ... 



CNC stroji d.o.o.   by                                                                 verzija 01_2019 

Revizija 4 3 od 8 Izdelan 28.12.2019  

  Revidiran: 5.01.2020 

• Predpostavljamo, da naročnik pozna fizikalne vedenje in lastnosti mehanskih delov ter  uporabo teh 
proizvodov v skladu s tehniko. 
• Naročnik mora pri naročilu upoštevati tehnične podatke v skladu s tehniko, zakonskem in tehničnem 
pravilniku kot tudi individualno pravne dogovore. 
 

 

Prodajni program 

Prodajalec določa prodajni program samostojno in je objavljen na spletni strani www.hypercut.si Prodajalec 

lahko kadarkoli brez poprejšnjega opozorila posamezno blago izloči iz prodajnega programa ali v prodajni 

program uvrsti novo blago. 

Prodajalec si dovoljuje da določen del prodajnega programa niti nima na spletni strani, prav tako si dovoljuje, da 

so pri določenih izdelkih lahko brez najave spremenijo tehnične specifikacije . 

 

Prodajalec si dovoljuje da brez obvestila kupca zamenja blagovno znamko kakšne komponento z alternativno , 

vendar le to ne sme bistveno vplivati na pričakovano in predstavljeno  funkcijo delovanja stroja, ki pa je predmet 

nakupa. 

 

 

Pakiranje in embalaža 

Prodajalec se obvezuje dobaviti kupcu blago v dogovorjeni kvaliteti, količini in embalaži.  

 

Naročanje stroja: 

Naročanje blaga je možno po telefonu, z elektronsko pošto, z oddajo naročila preko spleta ali pisne naročilnice po 

pošti.   

 

Naročilo lahko odda le polnoletna oseba, mlajše osebe potrebujejo pisno dovoljenje staršev oz. skrbnikov.  

 

Pri naročilu CNC stroja je osnova ponudba, kjer so tehnično opisane funkcionalnosti. Ko kupec ponudbo potrdi 

(torej se z njo strinja) in zahteva predračun (le ta se sklicuje na ponudbo in je tudi izpisan na osnovi potrjene 

ponudbe), je potem le ta osnova za plačilo avansa, ki velja kot dokončna potrditev naročila in osnova za pričetek 

proizvodnje. 

• Vse naknadno naročene zahteve se izvedejo ali ne, odvisno od izvedljivosti in medsebojnega dogovora 

• Za vse nesporazume ali tiskarske napake podjetje CNC stroji d.o.o.  ne odgovarja in ne prevzema iz tega 

naslova nobenih odgovornosti,  dodatnih stroškov ali obveznosti po spremembah 

• Zamude pri dobavi do 30 dni ne morejo biti predmet zahtevkov za povrnitev odškodnine zaradi izpada 

proizvodnje in s tem povezanega izpada dohodka. 

Ko kupec stroj naroči vzame v zakup: 

• HyperCUT kvaliteto proizvodov 

• HyperCUT pogoje poslovanja 

• HyperCUT tehnične rešitve pri samem stroju 

• HyperCUT sistem dostave stroja 

• HyperCUT sistem niveliranja in zagona stroja 
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• HyperCUT sistem izobraževanja  

• HyperCUT sistem vzdrževanja strojev 

 

Preklic naročila 

Naročilo je možno preklicati: 

 

• 24 ur po plačilu avansa  vrne se 100 % vplačanega avansa 

• Do 1 meseca po naročilu           vrne se 30 % vplačanega avansa 

• Do 2 meseca po naročilu avans se ne vrne kupcu 

Po dveh mesecih od naročila preklic naročila ni več mogoč! 

Dobava stroja: 

Prevoz stroja: 

Podjetje ima lasten sistem dobave strojev (manjši stroji),večji stroji so normalno EXW. Prevoz manjših strojev ki so se 

izkazali glede na ceno in kvaliteto , kot najbolj ustrezni . Kupec ima možnost dostavo opraviti sam, če mu predstavljena 

dostava ni zadovoljiva, vendar pri tem ni upravičen do povračila nobenih stroškov , ki so nastali v povezavi s spremembo 

dostave. 

Razkladanje stroja: 

Stroj je potrebnopri kupcu  rastovoriti in ga vnesti na mesto postavitve stroja. Ta aktivnost je v domeni KUPCA, saj si 

dobavitelj (HyperCUT –CNC stroji d.o.o.) tega ne more organizirati. 

Inštaliranje in zagon stroja: 

Stroj bo inštaliran in zagnan tako kot je zapisano v ponudbi. 

Prav tako bo stroj sposoben delovanja, kot je napisano v ponudbi. 

 

Reklamacije NISO MOGOČE iz naslednjih razlogov: 

• Barvna nijansa stroja 

• Kvaliteta barvanja 

• Določeni principi delovanja določenih komponent stroja 

• Kakšne manjše praske ali poškodbe, ki je nastala in ne vpliva na samo funkcionalnost stroja 

• Tehnične rešitve pri izvedbi, ki ne vplivajo na drugačno delovanje stroja kot je prikazano v ponudbi 

• Primerjava s konkurenco in drugačnih funkcionalnih rešitev 

 

Če ni drugače dogovorjeno, se palete ali namenski logistični pripomočki ne štejejo kot del embalaže, 

zato jih mora kupec vrniti ali pa jih mu prodajalec dodatno zaračuna. 
 

 

 

 

Cene 

Prodajne cene blaga ali storitev so izražene v evrih in ne vključujejo DDV.  

Določene in razvidne so na spletni strani www.bolha.com  ki se šteje za informativni cenik. Posebej je potrebno 

paziti, da si kupec dobro pogleda , kaj določene cene vsebujejo, saj noben stroj ni identičen. 

http://www.bolha.com/
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Prodajalec lahko prodajne cene kadarkoli spremeni brez poprejšnjega opozorila. Pri nakupu je veljavna prodajna 

cena, cena v trenutku naročila in je po potrditvi naročila prodajalec ne more več spremeniti. 

 

Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za tiskarske napake ali za razprodano blago. Prodajne cene veljajo 

do razprodaje zalog. 

 

 

Cene storitev so 100% višje v sledečih primerih: 

• v primeru opravljanja storitve med prazniki in vikendom 

• v primeru da se storitev opravlja izven delovnega časa 

• V primeru, da mora PRODAJALEC v dogovoru s KUPCEM izvesti storitev pod posebnimi pogoji. 

 

Za redne kupce se pripravi posebna ponudba s pogoji prirejenimi posameznemu kupcu. 

 

 

Plačilo 

 

Plačilo blaga ali storitev je možno po predračunu. Prodajalec dostavi blago izključno po prejemu denarnih 

sredstev na prodajalčev transakcijski račun.  

 

 

Kupec se obvezuje, da bo poravnal obveznosti za dobavljeno blago v roku, določenem v pogodbi oz. na računu. 

Kupec lahko poravna obveznosti tudi z medsebojnim oz. verižnim pobotom, z odkupom terjatev ali z asignacijo. 

V primeru plačila z verižnim pobotom se šteje dan plačila na dan, ko kompenzacijo potrdijo vsi udeleženci. 

V primeru zamujenih plačil, je dobavitelj odvezan opraviti tudi storitve , ki mu pritičejo iz naslova garancijskih 

posegov. 

 

Če kupec ne poravna obveznosti v plačilnem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. 

Če se terjatev prodajalca izvrši s sodnimi ali nesodnimi sredstvi, mora kupec poravnati tudi vse stroške, 

povezane s prodajalcem, ki so nastali zaradi takšne izvršitve. 

 

Blago, ki ga prodajalec dostavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi 

spremljajočimi stroški. (glej Lastninska pravica) 

 

 

Vračila 

Kupec ni upravičen do vračila blaga. 

 

 

 

Reklamacije 

Kupec je dolžan ob prevzemu ali dostavi blago pregledati in reklamacije nemudoma sporočiti prodajalcu ali 

dostavljavcu. Reklamacije glede odstopanja od ponudbe prodajalec priznava samo ob prevzemu ali dostavi. 

Kasnejše reklamacije niso mogoče.  

 

Reklamacije je potrebno podati v pisni obliki s priloženimi slikami v roku 2 dni po dostavi. 

 

Prodajalec jamči, da bo manjkajoče blago ali blago z napako dostavil oziroma zamenjal brezplačno oziroma na 

svoje stroške v enakem roku, kot dobavlja to blago.   

 

 

Prodajalec je odgovoren za škodo samo v primeru namerne ali hude malomarnosti.  

 

Izključena je vsaka odgovornost prodajalca za izgubljeni prihodek, posredno škodo, zgrešene stroške in drugo 

posledično škodo. Vsak odškodninski zahtevek poteče po enem letu po opravljeni storitvi. Zahtevek oziroma 
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reklamacija do dela ali celote dobavljenega blaga, kupcu ne daje pravice do odloga ali neizpolnjevanja delnega ali 

celotnega plačila.  

 

Varovanje osebnih podatkov 

 
Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca.  

 

Prodajalec obdeluje zbrane osebne podatke kupcev za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, 

anketiranja, prilagajanje ponudbe, obveščanje o ponudbi, raziskave trga, novostih in ugodnostih, obveščanje o 

poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja, za pošiljanje drugega reklamnega gradiva ter 

ostalo potrebno komunikacijo. Podatki kupca so lahko z namenom izpolnitve naročila posredovani tudi našim 

pogodbenim partnerjem, npr. dostavni službi, vendar jih ti ne shranjujejo v svojih zbirkah.  

 

Prodajalec za naslavljanje tiskovin lahko uporabi tudi podatke iz javno dostopnih baz podatkov, vendar teh 

podatkov ne obdeluje in vzdržuje v lastnem informacijskem sistemu.  

Podatki kupca v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.  

 

 

 

Lastninska pravica 

Blago, ki ga prodajalec dobavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi 

spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga je prodajalec dostavil kupcu, do 

celotnega plačila obveznosti kupca. Zato pridržek lastninske pravice velja tudi za blago, ki ga je kupec že predelal 

ali prodal naprej.  

 

 

Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse dobavljeno blago do celotne izpolnitve odprtih terjatev, ki izhajajo iz 

vseh skupnih medsebojnih pravnih poslov s kupcem. Kupec je dolžan izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito 

blaga s pridržkom lastninske pravice. Prepovedan je vsak zaseg ali poravnava zavarovanja, ki vsebuje blago s 

pridržkom lastninske pravice, v korist tretjih oseb.  

 

V primeru zasega zaradi plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s pridržkom lastninske pravice s 

strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko pravico prodajalca in ga o tem takoj obvestiti.  

 

Vse kupčeve prihodnje terjatve, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga pod pogoji pridržka lastninske pravice, se 

nikakor ne smejo odstopiti tretjim osebam in jih bo kupec namesto tega takoj odstopil prodajalcu, ne glede na to 

ali se bo blago s pridržkom lastninske pravice – brez obdelave ali po nadaljnji obdelavi – prodalo enemu ali več 

kupcem. Odstopljene terjatve služijo kot jamstvo v znesku denarne vrednosti ustreznega blaga s pridržkom 

lastninske pravice, ki je bilo dobavljeno plačilno nesposobnemu kupcu. Dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne 

obveznosti, lahko sam izterja in obdela terjatve, ki jih je odstopil prodajalcu.  

 

 

Od trenutka, ko kupec do prodajalca pravočasno ne izpolni svojih obveznosti, se prej omenjene terjatve odstopijo 

prodajalcu za plačilne namene. Na zahtevo prodajalca je potrebno takoj razkriti dolžnike kupca in prodajalca 

obvestiti o odstopu terjatev. Dohodna plačila, ki poravnajo kupčeve terjatve, ki so bile odstopljene prodajalcu, 

predstavljajo blago s pridržkom lastninske pravice v znesku prodanega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki 

ostane v skrbništvu podjetja, dokler kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti do prodajalca.  

 

9. STANDARDI, TEHNIČNI PRODAJNI POGOJI 
Naše dobave in storitve potekajo v skladu  z našo poslovno prakso . Prodajalec lahko spremeni design stroja, 
funkcionalnost stroja, zamenjavo mehanske , softwarske ali električne komponente, vendar pri tem ne sme 
spremeniti uporabniške izkušnje in  na delovanju stroja. 
 

Varstvo intelektualne lastnine 

Varstvo intelektualne lastnine zajema avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine – kar pomeni vsi uporabljeni 

patenti, uporabni modeli, industrijski vzorci ali modeli, tovarniške, blagovne ali trgovske znamke, storitvene 
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znamke, trgovsko ime in trgovske označbe ali ime izvora ter zatiranje nelojalne konkurence. 

 

Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletnem mestu www.Hypercut.si in vsi ostali dokumenti prodajalca, 

vključno s slikovnim in zvočnim materialom, ter imenom in logom HyperCUT, so last prodajalca. oz. je prodajalec 

imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi.   

 

 

Uporaba teh blagovnih in storitvenih znamk je prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni 

po pravilih avtorskega prava.  

 

 

Nepooblaščena uporaba ali zloraba katerekoli registrirane blagovne znamke ali logotipa prodajalca ni dovoljena. 

Kot kupec/uporabnik ste seznanjeni, da lahko prodajalec v primeru kršitve avtorskih ali drugih pravic intelektualne 

lastnine proti kršitelju sproži civilni in/ali kazenski postopek. 

 

Kupec ima prav tako dolžnost, da uporablja kupljen stroj , kot mu je namen. In da ne omogoča tretji osebi pregled 

sestave stroja, njegovo delovanje  in softweaske rešitve , itd… z namenom da tretja oseba pride neupravičeno do 

prodajalčeve intelektualne lastnine. 

 

9. GARANCIJA 
* veljajo splošni garancijski pogoji podjetja CNC stroji 
* dolžina garancije je zapisana na predračunu oziroma računu 
 
Posebni razlogi pri takojšnji prekitnitvi garancije: 

• Prodajalec za prekinitev garancijskega roka kupca ne rabi obvestiti 

• Nepooblaščena predelava stroja 

• Neupoštevanje navodil za uporabo in vzdrževanje 

• Uporaba stroja izven normativov dobrega gospodarja 

• Uporaba stroja brez rednih preventivnih servisov iz strani Prodajalca 

• Uporaba stroja z rezervnim ter potrošnim materialom ki ni kupljen pri prodajalcu (neoriginlni potrošni 
material) 

 

 

10. NAPOTKI ZA STRANKE – UPORABNIKE STROJEV 
Pri uporabi stroja se morate držati veljavnih navodil za uporabo in vzdrževanje strojev HyperCUT, splošnega 
strojniškega znanja o vzdrževanju ter čiščenju gibljivih delov ,kot tudi odgovarjajočih norm in  
Vsak poseg v ali na stroj brez pisnega pooblastila prodajalca  pomeni izgubo garancije. 
Če stranka ne poda pripomb (skladnost ponujenega in dobaljenega stroja)  na dobavljen stroj v roku 1 meseca 
po dobavi jih pozneje ne more podati 
 

11. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV 
Veljasnost splošnih pogojev  in strinjanje z njimi je avtomatična  v primerih : 

• če kupec potrdi predračun in plača avans,  
• prevzame stroj in ga uporablja 
• plača stroj 
• prejme račun za stroj in si ga vknjiži na OS 

 
Vsebina splošnih pogojev je obvezujoča za naročnika, za dobavitelja oz. morebitne sopodpisnike pogodb, ne 
glede na to, kako je sopodpisnik opredeljen v pogodbi. V primeru, da bi bila vsebina pogodbenih  obveznosti 
strank v nasprotju s temi splošnimi pogoji, so podpisniki the splošnih pogojev seznanjeni, da se v primeru 
nejasnosti oziroma sodnega spora uporabljajo ti splošni pogoji. 
 

Pritožbe in spori 

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec se po vseh močeh trudi izpolnjevati 

svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, 
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kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@hypercut.si. 

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.  

 

 

Kraj izpolnitve medsebojnih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, je Ptuj. Vsi spori, ki izhajajo iz – ali so povezani 

s to pogodbo, spadajo pod pristojnost Ptujskega Okrajnega ali Okrožnega sodišča. Ta pogodba je predmet 

Slovenskega prava. Veljavno je izključena uporaba določb sporazumov ZN o pogodbah glede mednarodne prodaje 

blaga (kupno pravo ZN) in primerljivih mednarodnih sporazumov. 
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