
 

 

Splošni poslovni pogoji  Jevnikar Tehnics (JEVTECH) 

Splošno: Za te poslovne pogoje in celotne pravne odnose do naših strank in dobaviteljev velja 
slovenska zakonodaja. Nam dana narocila se izvršujejo samo po v nadaljnjem besedilu navedenih 
dobavnih in placilnih pogojih - kljub nasprotujocim se poslovnim pogojem naših narocnikov, pa cetudi 
naloga ali narocilo na teh temeljita. Ti veljajo tudi za nadaljnja narocila in nepotrebujejo dodatnega 
sporazuma. Za izjeme pa je potrebna naša izrecna, pisna potrditev. Z izdajo naloga ali narocila 
priznava narocnik naše dobavne in placilne pogoje ter se hkrati zaveda, da so z dano nalogo ali 
narocilom povezani nam znani podatki zašciteni. Ustni sporazumi so obvezujoci samo tedaj, ce smo 
jih mi pisno potrdili.  
 
Izdaja narocil/sprejem narocil: Izdaja narocil lahko poteka ustno ali pisno. Narocnik da brezplacno na 
razpolago potrebne dokumente in materiale za nadaljnjo obdelavo in zagotovi, da vsi dokumenti 
(slika, ton, video, dokumentacije, tehnicni podatki) niso zavezani avtorskim pravicam in so na voljo za 
objavo. Narocnik se zaveže, da proti nam ne bo uveljavljal nobenih zahtev iz avtorskih pravic, in nas 
oprošca vseh zahtev iz avtorskih pravic s strani tretjih oseb.Narocnik se odpoveduje širjenju 
informacij in slikovnega gradiva s protipravno vsebino. Posebej so prepovedani prikazi nasilja, 
pornografije inpozivi k nasilju. Narocnik je dolžan, da na svoje stroške nemudoma posreduje vse 
potrebne dokumente. Ce do predložitve ne pride v postavljenem roku, se narocilo izvrši z 
zakasnitvijo. S strani narocnika predloženo gradivo se spremeni v obicajne, za nadaljnjo obdelavo 
potrebne formate. Specialna naknadna obdelava dokumentacije (slike, tona, videa, dokumentacij, 
tehnicnih podatkov) poteka po dogovoru in se upošteva po naši potrebi.  
 
Termini izida in dobavni cas: Z naše strani navedeni dobavni casi in/ali termini izida niso termini 
zapadlosti. Ti so neobvezujoci, v kolikor med nami in narocnikom niso bili sprejeti izrecni in pisni 
dogovori. Zakasnitve dobave in izida zaradi višje sile in zaradi dogodkov, ki so nam onemogocili ali 
bistveno otežili dobavo ali izid nasega proizvoda (motnje v obratovanju, stavke itd.), nam dajejo 
pravico, da podaljšamo dobavo ali termine izida za cas trajanja ovire ali da odstopimo od pogodbe. 
Zamudne odškodninske zahteve so omejene na odgovornost za grobo zakrivitev zamude.  
 
Omejitev odgovornosti in jamstvo: Zagotavljane lastnosti terjajo pisno obliko v posameznem 
primeru. Pravice do nadomestila škode zaradi pozitivne kršitve terjatve, zaradi krivde pri sklenitvi 
pogodbe in zaradi nedovoljenega ravnanja so izkljucene, v kolikor niso namerne ali ne obstaja grobo 
malomarno ravnanje. To velja tudi za odškodninske pravice zaradi neizpolnitve, vsekakor samo 
toliko,v kolikor se zahteva nadomestilo posredne škode ali škode kot posledica pomanjkanja, razen ce 
jamstvo ne temelji na zagotovilu, ki naj bi zavarovalo proti tveganju pred takšnimi škodami. Vsako 
jamstvo pa je omejeno na škodo, ki se predvideva ob sklenitvi pogodbe.  
 
Placilni pogoji: Naše cene se razumejo naceloma vkljucno z zakonitim davkom na dodano vrednost. 
Naši racuni zapadejo, v kolikor ni dogovorjeno drugace, v cistem neto znesku 10 dni po datumu izdaje 
racuna. Pridržujemo si pravico, da ob narocilih zahtevamo predplacilo v visini do 50%.  
 
Odstop: Odstop narocnika je možen samo v 5-ih dneh po datumu potrditve narocila. Pridrzujemo si 
pravico, da zavrnemo narocilo, ce narocena vsebina ne ustreza eticnim nacelom. Pri odstopu po 
odstavljenem roku 5 dni se zaracuna znesek v višini 30% celotnega zneska ali v maksimumu 
opravljeno delo.  
 
Kraj izpolnitve in sodna pristojnost: Izpolnitveni kraj je Kranj (SLO), sodna pristojnost je Kranj (SLO).  


