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UNEX splošni pogoji – prodaja in dostava:
1. Uvod
1.1 Vse ponudbe, prodaje in dobave s strani UNEX Heatexchanger Engineering GmbH (UNEX) morajo biti v skladu z UNEX Splošnimi pogoji, tudi če ni izrecno določeno.
To se nanaša tudi na kasnejša naročila. Oddaja naročila mora v vsakem primeru vsebovati sprejemanje Splošnih pogojev v popolnosti.
1.2 Vsaka sprememba Splošnih pogojev je veljavna le v pisni obliki. Vsi ustni in telefonski dogovori postanejo veljavni samo v primeru, da se jih zapiše in potrdi s strani
UNEX-a. Katerikoli odstopajoči splošni pogoji s strani kupca postanejo del pogodbe samo v primeru potrditve v pisni obliki s strani UNEX-a.
1.3 Za sestavljene oz. skupne projekte veljajo Splošni pogoji avstrijskega Združenja strojne in jeklarske industrije.
2. Pogodbeni sklep
2.1 Ponudbe, izdelane s strani UNEX-a, predstavljajo izključno vabilo kupcu, da pošlje določeno naročilo . Zavezujoče za UNEX postane šele, ko UNEX pošlje potrditev
naročila v pisni obliki, po prejetju naročila s strani kupca. Rok za ugovor na potrditev naročila znaša 10 dni.
2.2 Kupec mora imeti poravnane tekoče obveznosti. V nasprotnem primeru si UNEX pridržuje pravico, da dobavi naročeno blago po prejemu 100% predplačila.V primeru,
da kupec ne izvrši predplačila v ustreznem časovnem roku, ima UNEX pravico razveljaviti pogodbo.
2.3 Vsi popravki in spremembe pogodbe so veljavni samo v primeru pisne potrditve s strani UNEX-a.
2.4 V primerih, da so za izvedbo pogodbe zahtevana uvozna in/ali izvozna dovoljenja ali dovoljenja v zvezi s tujimi valutami in podobno, mora stran, ki je zadolžena za
pridobitev tovrstnih dokumentov, izvesti vse potrebne ukrepe, da jih priskrbi v ustreznem časovnem roku.
3. Risbe in dokumenti
3.1 Podatki o teži, merah, vsebini, cenah, zmogljivostih, ki so vsebovani v katalogih, brošurah, pismih, oglasih, slikah in cenikih, so dokončni samo v primeru, če se
ponudba in/ali potrditev naročila nanašajo neposredno nanje.
3.2 Risbe, oblikovanje, stroškovne predpostavke, ostali tehnični podatki, dokumenti, kateri so del ponudbe, vzorci, katalogi, brošure, slike in podobno so intelektualna
lastnina UNEX-a. Kakršna koli uporaba, kopiranje, reprodukcija, širjenje in prenos tretjim osebam mora biti odobrena s pisno odobritvijo UNEX-a.
4. Pakiranje
4.1 Če ni drugače dogovorjeno:
a) dane cene ne vsebujejo stroškov pakiranja;
b) blago je pakirano v skladu z redno prodajno prakso z namenom izogibanja poškodbam med transportom na dogovorjeno lokacijo pod normalnimi transportnimi pogoji,
na stroške kupca. Pakirni material bo odpeljan, če se tako dogovori.
5. Prenos tveganja
5.1 Blago se proda pod pariteto “ex works” (EXW), razen če ni drugače dogovorjeno.
5.2 INCOTERMS klavzule veljajo v obliki, ki je veljavna na dan podpisa pogodbe.
6. Dobavni roki
6.1 UNEX si bo prizadeval dobavljati blago v dogovorjenih dobavnih rokih. Dobavni rok prične najkasneje teči v naslednjih primerih, če ni drugače dogovorjeno:
a) na dan izdaje potrditve naročila;
b) na dan, ko kupec izpolne vse tehnične, komercialne in finančne predpogoje, za katere ga obvezuje pogodba;
c) na dan, ko UNEX prejme predplačilo ali je bila izdana bančna garancija.
6.2 UNEX ma pravico do delnih ali vnaprejšnjih dobav.
6.3 Če se rok dobave podaljša zaradi okoliščin na UNEX-ovem izdelku, je zaželjen podaljšan rok dobave v razumnih časovnih okvirih.
6.4 Če je razlog za zamudo pri dobavi na strani UNEX-a, lahko kupec zahteva izvedbo naročila ali prekine pogodbo, po zagotovitvi podaljšanja dobavnega roka v
razumnih časovnih okvirih.
6.5 Če kljub podaljšanju dobavnega roka v razumnem času UNEX ne dobavi naročenega blaga po svoji krivdi, lahko kupec prekine pogodbo v zvezi z vsem
nedobavljenim blagom s pisnim obvestilom. Enako naj ravna v primeru že dobavljenega blaga, ki ne more biti uporabljeno brez nedobavljenega blaga. Kupec je v tem
primeru upravičen do povrnitve plačila za nedobavljeno blago in blago, ki ga ni mogel uporabiti. Kupec je UNEX-u dolžan vrniti vso dobavljeno blago in blago, ki ni bilo
uporabljeno.
6.6 Če kupec ne sprejme blaga, dobavljenega po pogodbi in pogodbeno dogovorjenem kraju in času in če to dejanje ni posledica dejanj ali zamude UNEX-a, je UNEX
upravičen do zahteve za izvršitev naročila ali preklica pogodbe po zagotovitvi podaljšanja roka v razumnih časovnih okvirih.
V primeru izločitve blaga je UNEX upravičen do vskladiščenja blaga na stroške in tveganje kupca. UNEX je upravičen do povračila vseh upravičenih stroškov, ki so nastali
zaradi izvedbe naročila in niso bili pokriti s prejetim plačilom.
6.7 Vsi ostali zahtevki s strani kupca proti UNEX-u na račun zamude pri dobavi so izključeni.
7. Test sprejemljivosti
7.1 Če želi kupec izvesti test sprejemljivosti, mora biti vodenje tovrstnega testa odobreno s strani UNEX-a s pisnim pogodbenim sklepom. Če ni drugače dogovorjeno,
mora biti test sprejemljivosti voden v prostorih proizvajalca ali prostorih, določenih s strani UNEX-a in med rednim delovnim časom. Test se vodi po splošni praksi
industrijskega sektorja.
7.2 Po testu sprejemljivosti se sestavi protokol. Če test sprejemljivosti pokaže, da je dobavljeno blago izdelano v skladu s pogodbo in pravilno deluje, se to potrdi z obeh
strani. Če kupec ali njegov zakoniti zastopnik nista prisotna med testom sprejemljivosti, se v skladu običaja informiranja v ustreznem časovnem roku, protokol podpiše
samo s strani UNEX-a. UNEX mora v vsakem primeru poslati kupcu kopijo protokola, na ustreznost katerega kupec nima pravice ugovora, niti v primeru, če kupec ali
njegov zastopnik nista podpisala protokola zaradi odsotnosti.
7.3 Kupec sme zahtevati ponovitev testa sprejemljivosti samo v primeru resnih okvar.
7.4 Stroške testa sprejemljivosti nosi kupec.
8. Cene
8.1 Pri danih cenah velja pariteta “ex works” (EXW), brez natovora, če ni drugače dogovorjeno.
8.2 Cene so zasnovane na osnovi stroškov v času oblikovanja cen, če ni drugače dogovorjeno. Če se stroški povečajo ali zmanjšajo v času pred dobavo, se jih v vsakem
primeru pripiše kupcu.
9. Plačilni pogoji
9.1 Vsa plačila naj bi bila izvršena v skladu s plačilnimi pogoji. Če niso dogovorjeni posebni plačilni pogoji: tretjina vrednosti naj bi bila plačana po prejemu potrditve
naročila, druga tretjina po preteku druge polovice dobavnega roka in tretja tretjina po dobavi. Ne glede na prej omenjeno, DDV na fakturi mora biti plačan najkasneje 30
dni po izdaji računa.
9.2 Kupec ni upravičen kompenzirati zahtevkov UNEX-a z lastnimi protizahtevki, razen če je bil zahtevek sprejet s strani UNEX-a ali določen po sodni poti. Pravica do
zadržitve plačila ali druga pravica do zadržitve se izključuje.
9.3 Če kupec ne izvrši plačila ali zamuja z njim ali katero koli dogovorjeno zadevo, je UNEX upravičen do zahteve po izvedbi naročila in:
a) odloži lastne obveznosti, dokler kupec ne poravna svojih,
b) zahteva razumno podaljšanje dobavnega roka,
c) zahteva poplačilo celotne preostale nabavne vrednosti,
d) zaračuna zamudne obresti v višini 8% nad obstoječo obrestno mero Narodne banke Avstrije, razen če ima upravičene razloge za olajšavo, navedene v točki 14;
ali naznani umik iz pogodbenega razmerja v razumnem roku.
9.4 V vsakem primeru je kupec dolžan UNEX-u povrniti nastale stroške zaradi zamude pri plačilu in škode, nastale zaradi posledične zamude pri dobavi.
9.5 Če kupec ni izvršil plačila ali ga zavaroval v razumnem časovnem roku v skladu s točko 9.3, je UNEX upravičen do umika iz pogodbenega razmerja s pisnim
obvestilom. Če UNEX zahteva, mora kupec vrniti vso dobavljeno blago in poravnati morebitno izgubo, ki je nastaqla zaradi zmanjšanja vrednosti blaga. Ravno tako je
kupec dolžan poravnati vse stroške, ki so nastali v povezavi z izvedbo naročila. Nedobavljena celotna ali delna naročila je UNEX upavičen dobaviti kupcu in zahtevati
sorazmerni del plačila.
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10. Zadržanje pravnega naslova
10.1 UNEX je lastnik dobavljenega blaga, vse dokler kupec v celoti ne poravna finančnih obveznosti. UNEX je upravičen dokumentirati lastništvo na zunanjem delu
proizvoda. Kupec se mora strinjati z vsemi potrebnimi uradnimi zahtevki po zavarovanju pravne zahteve po zadržku. V primeru zaplembe ali drugega ukrepa se mora
kupec sklicevati na lastništvo UNEX-a in takoj obvestiti UNEX.
10.2 Kupec s tem prenese vse zahtevke proti tretjim osebam, ki so posledica preprodaje ali nadaljnje obdelave na UNEX, vse dokler ne izpolni vseh zahtev s strani
UNEX-a. V primeru, da se blago v času izvajanja delovnega naročila prenese na tretjo osebo, na način, da ta tretja oseba pridobi pravni naslov, kupec naslovi svoje
zahtevke, ki izhajajo iz sorazmernega deleža nadomestila, na Unex skladno s predhodnimi določili.
11. Garancijski roki
11.1 Za vso blago, proizvedeno v UNEX-u, je garancijski rok eno leto, z izjemo delov, ki so potrošno blago. Garancijski rok se ne podaljšuje niti v primeru upravičenih
pritožb. Garancija ne velja v primerih, če blago ni pravilno zloženo s strani kupca ali tretje osebe in/ali če blago ni vzdrževano ali nepravilno uporabljeno. Garancija ne velja
niti v primeru, če kupec ali nepooblaščena oseba izvajata kakršna koli popravila ali spremembe na materialu. Za normalno obrabo in vso škodo, nastalo zaradi
nepravilnega ravnnanja, garancija ne velja.
11.2 Vsaka garancija s strani UNEX-a je omejena na obstojoče specifikacije proizvoda (npr. kakovost, skladnost z normativi in podobno) in na zahteve v skladu s pravilno
uporabo in namenom proizvoda. Vsake posebne kakovostne standarde, zahtevane s strani kupca, mora pisno potrditi UNEX.
11.3 Kupec je odgovoren za pravilno vgradnjo in uporabo blaga, razen če je to storil UNEX ali podjetje, ki je to opravilo po navodilih UNEX-a. Vsi zahtevki v zvezi z
nepravilno uporabo, rokovanjem ali skladiščenjem in podobno s strani kupca ali tretje osebe, so izključeni.
11.4 Kupec je dolžan temeljito pregledati dobavljeno blago in pri odkritju kakršne koli napake obvestiti UNEX v roku 8 dni, v primeru skritih napak pa 8 dni po odkritju
napake v vgrajenem proizvodu. Če se pri dobavljenem blagu ugotovi napaka, je treba vgradnjo takoj prekiniti, kupec pa mora takoj o tem obvestiti UNEX.
11.5 V primeru obstoječih okvar, lahko UNEX, po lastni izbiri:
a) izvede popravilo na mestu;
b) odpelje pokvarjen proizvod ali njegov del na popravilo;
c) zamenja proizvod, ki je v okvari; ali
d) zamenja pokvarjeno blago.
11.6 V primeru, da uredi UNEX vse potrebno, da se blago odpremi na popravilo, popravi ali zamenja, nosi stroške transporta in zavarovanja kupec, če ni drugače
dogovorjeno. Stroške in zavarovanje ponovnega transporta zamenjanega ali popravljenega blaga nosi kupec, če ni drugače dogovorjeno.
11.7 Pokvarjeno in zamenjano blago je v skladu s tem členom na razpolago UNEX-u.
11.8 Za tiste dele, ki jih je UNEX pridobil s strani podizvajalcev,izbranih s strani kupca, garancija UNEX-a velja v obsegu njegovih garancijskih zahtevkov proti
podizvajalcem. Če UNEX proizvede blago na osnovi podatkov, risb ali modelov kupca, UNEX-ova obveznost ne velja za pravilnost in natančnost oblikovanja, velja pa za
natančnost izvedbe po kupčevih navodilih. V teh primerih mora kupec ščititi UNEX pred kršitvijo Zakona o avtorskih pravicah.
UNEX ne predvideva nobene garancije in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli obnovljene ali spremenjene stare izdelke, izdelke drugega proizvajalca ter izdelke iz
druge roke.
11.9V primeru dobave v tuje države, je treba vzeti v obzir možna odstopanja blaga od zahtev in pravil, ki so značilna za posamezno državo. Polna odgovornost za
prilagoditev pravilom je na strani kupca. Kakršna koli navodila s strani proizvajalca je v vsakem primeru potrebno upoštevati.
11.9 S pričetkom trajanja garancijskega roka UNEX ne predpostavlja nikakršnih podaljševanj odgovornosti izven okvirov, navedenih v tem členu.
12. Odgovornost
12.1 Zahtevki za povračilo škode s strani kupca na račun kakršne koli kršitve pogodbe s strani UNEX-a ali njegovih posrednikov naj bodo omejeni na primere velike
malomarnosti ali naklepa. Dokazno breme za tovrstne primere je na strani kupca. Izključena je kakršna koli obveznost za posredno in posledično škodo.
12.2 Predmet nakupa določa samo tisto stopnjo varnosti, ki je lahko pričakovana na osnovi registracijskih regulacij, navodil za uporabo, navodilih UNEX-a o pravilnem
rokovanju predmeta nakupa še posebej v povezavi z zahtevanimi preiskavami, ali katera koli druga dana navodila.
12.3 Celotna obveznost za vse vrste škod je omejena na 5% vrednosti naročene količine in ne več kot 72.000,00 EUR.
12.4 Vsi zahtevki za škodo iz razloga okvar pri transport in/ali kvalitete storitev, razen tistih, na katere je opozoril UNEX, morajo biti vloženi na sodišču v roku enega leta po
ugotovitvi okvare. V nasprotnem primeru bodo zahtevki zavrnjeni.
13. Posledična škoda
13.1 Odgovornost UNEX-a proti kupcu v zvezi z zastoji v proizvodnji, izgubo dobička ali uporabe, pogodbeno izgubo ali kakršno koli ekonomsko ali posredno škodo, še
posebej pogodbeno s strani tretje osebe, se izključuje.
14. Osnove za oprostitev
14.1 Pogodeni stranki sa opročšeni začasnih izpolnitev pogodbenih obveznosti, deloma ali v celoti, če neizvrševanje pogodbenih obveznosti izvira iz razloga višje sile. Pod
višjo silo se štejejo samo dogodki, katerih ni bilo možno predvideti, niti se jim izogniti in ki se ne nanaša na področje pogodbene stranke. Stavke in industrijski pretresi se
štejejo kot višja sila.
Kupec, ki je prizadet z višjo silo, se lahko nanjo sklicuje samo v primeru, če takoj o tem obvesti UNEX in ne kasneje kot v petih koledarskih dneh od začetka in
predvidenega konca obstoja višje sile. Obvestilo mora biti potrjeno s strani pristojnih državnih organov. V obvestilu morajo biti navedeni razlogi, začetek in čas trajanja
višje sile ter njene posledice.
V primeru obstoja višje sile si morata pogodbeni stranki prizadevati za odpravo ali zmanjšanje težav in predvidljive škode in se morata vzajemno obveščati. Skrajni roki in
datumi ki zaradi višje sile ne morejo biti izpolnjeni, se podaljšajo v najboljšem primeru za čas trajanja višje sile ali za čas, ki je dogovorjen s skupnim dogovorom
pogodbenih strank. Če višja sila traja več kot štiri tedne, UNEX in kupec morata poiskati rešitev v zvezi z njenimi tehničnimi posledicami s pogajanji. Če rešitve ni mogoče
doseči s skupnim dogovorom, ima UNEX pravico do prekinitve pogodbe deloma ali v celoti.
15. Varovanje podatkov
15.1 UNEX ima pravico do shranjevanja, prenosa, obdelave in izbrisa osebnih podatkov kupca v okviru poslovnega sodelovanja.
15.2 Obe strani se obvezujeta za strogo zaupen odnos proti tretjim osebam v zvezi s pridobljenim znanjem v okviru poslovnega sodelovanja.
16. Kraj prostojnosti sodne oblasti, uporabljeno pravo, kraj izvajanja
16.1 Za vsa nesoglasja, izhajajoča iz pogodbe, je izključno pristojno Okrožno sodišče v Eisenstadtu. UNEX se mora ravno tako udeležiti sojenja na sodiščih, ki so pristojna
na strani kupca.
16.2 Pogodbeni strani se lahko dogovorita o arbitraži.
16.3 Kraj za izvajanje vseh dobav in plačil je sedež podjetja UNEX.
16.4 Pogodbe se vodijo izključno po avstrijskem pravu, razen v primerih, kjer se pravila križajo s Konvencijo Združenih narodov o mednarodni prodaji.
16.5 Če katera odločba iz Splošnih pogojev poslovanja preneha veljati, to ne sme vplivati na veljavnost ostalih odločb in s tem povezanih pogodb. Neveljavna odločba se v
najkrajšem času zamenja z veljavno.
16.6 Splošni pogoji poslovanja so zasnovani v nemškem jeziku, z neuradnim prevodom v angleščini. Vsi uporabljeni izrazi morajo imeti enako veljavnost kot pomenijo v
avstrijskem pravu. V primeru neskladij velja nemška različica.
16.7 Sodna jezika sta nemščina in angleščina.
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