
 
 

Splošni prodajni pogoji METROB d.o.o. 
  

1. VELJAVNOST 
Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo 
ureditev medsebojnih obveznosti in pravic med prodajalcem METROB, 
mednarodna trgovina in storitve, d.o.o., Začret 20A, 3202 Ljubečna (v 
nadaljevanju prodajalec) in njegovimi kupci v segmentu veleprodaje.  
Kupec oz. naročnik s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, 
vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drug obojestransko 
sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se z njimi v 
celoti strinja. Splošni pogoji se lahko kadarkoli spreminjajo oz. 
dopolnjujejo. Vsaka verzija Splošnih pogojev je posebej datirana. Vsak 
morebitni odstop od teh splošnih pogojev je veljaven le, če je pisno 
potrjen s strani prodajalca. Tak morebitni odstop od teh splošnih 
pogojev ima enkratno veljavo in ne vpliva na veljavnost ostalih določb 
teh splošnih prodajnih pogojev. 
 

2. CENE 
Prodajne cene določajo vsakokrat veljavni ceniki ali posamične 
ponudbe prodajalca, ki so neobvezujoče veljavni.  
V času trajanja prodajnih pogojev je prodajalec upravičen do sprememb 
cen proizvodov, v kolikor nastopi sprememba cen s strani proizvajalca, 
oz.  v primeru ugotovitve matematičnih ali tiskarskih napak v veljavnih 
prodajnih cenikih. 
 

3. PRODAJNI POGOJI 
Prodajni pogoji so sestavni del veljavnih cenikov METROB d.o.o..  
Kupoprodajna pogodba je zavezujoča na osnovi ustnega (telefonskega) 
ali pisnega naročila kupca ter njegovega pisnega potrdila s strani 
prodajalca oz. dobave blaga in izstavitve računa. 
V kolikor s posamičnimi prodajnimi pogoji ni določeno drugače, velja 
pariteta EXW – skladišče METROB, Kidričeva 36, 3000 Celje.  
Dobavo in transport vršimo po naročilu, na riziko in stroške kupca. 
 

4. LASTNINSKI PRIDRŽEK 
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 dobavil kupcu, 
do celotnega plačila obveznosti kupca. Na zahtevo prodajalca je kupec 
dolžan posredovati vse podatke o stanju in količini blaga, ki je še v lasti 
prodajalca. 
 

5. EMBALAŽA 
V kolikor ni dogovorjeno drugače, prodajalec dobavi kupcu vse 
proizvode v originalnem pakiranju proizvajalca. Kakovost in oprema  
ustrezata vsakokratno veljavnim zakonskim predpisom v Republiki 
Sloveniji. Vračilo in odstranjevanje prazne embalaže ter odpadkov 
urejajo vsakokrat veljavna pravila v Republiki Sloveniji.  
 

6. REKLAMACIJE  
Dostave blaga potekajo skladno letno usklajenimi pogoji dobave, ob 
upoštevanju v Republiki Sloveniji veljavnih določil za prevoz nevarnega 
blaga in INCOTERM določil mednarodnih trgovskih klavzul.  
5.1. Manko količin in transportne poškodbe mora kupec pisno 
prijaviti ob prevzemu blaga izročitelju blaga in s kopijo obvestiti 
prodajalca najkasneje v roku treh (3) delovnih dni. 
5.2. Reklamacije pakiranja in zunanje opreme proizvodov je 
dolžan kupec prijaviti prodajalcu s pisnim zapisnikom v roku najkasneje 
petnajstih (15) dni od prejema blaga. 
5.3. Reklamacije notranje kakovosti blaga je dolžan kupec 
prijaviti prodajalcu s pisnim komisijskim zapisnikom najkasneje v roku 
treh (3) delovnih dni od časa nastanka vzroka reklamacije s točnim 
opisom vrste reklamacije in njenih posledic, šarže in datuma 

proizvodnje (ali drugih identifikacijskih podatkov) blaga, za potrebe 
reševanja reklamacije zagotoviti vzorec blaga, na katerega se 
reklamacija nanaša in/ali vzorec blaga, katerega kakovost je zaradi 
domnevne reklamacije okrnjena.  
Prodajalec si pridržuje pravico do neposrednega vključevanja 
pooblaščenih oseb proizvajalca v postopek obdelave reklamacije in 
njeno izvrednotenje.  
5.4. V primeru potrjeno upravičene reklamacije lahko kupec 
zahteva znižanje kupne cene reklamiranega blaga, oziroma 
nadomestno pošiljko.  
5.5. Odškodnina iz naziva reklamacije se kupcu prizna izključno v 
primeru, ko je bilo dokazano grobo kršenje pogodbenih določil, 
namernost in močna malomarnost. 
5.6. Postopek reševanja reklamacije kupca ne odvezuje od 
obveze pravočasnega plačila blaga v celotni vrednosti izstavljenega 
računa. 
 

7. PLAČILNI POGOJI  
Avansno plačilo: se izvaja na osnovi predračuna prodajalca. Dobavni rok 
začne teči z dnem, ko prodajalec avans prejme na svoj račun, oz. na 
osnovi potrjenega plačilnega naloga. 
Plačilni rok: je razen v primerih, ko ni opredeljeno drugače, največ 30 
dni od dobave blaga. Kupec in prodajalec v času sklepanja poslovanja 
dogovorita obseg kreditnega limita (to je najvišji dopustni znesek 
odprtih terjatev na dan ponovne izdobave blaga). Obseg kreditnega 
limita je določen s celokupno vrednostjo naročil in točnostjo poravnave 
terjatev. Prodajalec si pridržuje izključno pravico do zaustavitve izdobav 
v primeru, ko obseg neplačanih terjatev presega kreditni limit. 
 

8. ZAMUDE PLAČIL 
V primeru zamude plačila je prodajalec upravičen do zakonskih 
zamudnih obresti. Prodajalec si v primeru ugotovljenih zamud pri 
plačilu pridržuje pravico do daljnih dobav blaga izključno na osnovi 
predplačila ali enakovrednega zavarovanja plačila. V primeru, ko 
navedena jamstva plačila niso izvršena, ima prodajalec pravico do 
takojšnje prekinitve dobav kupcu. 
 

9. SVETOVANJE, TEHNIČNA PODPORA IN UPORABA 
Svetovanje in tehnične podatke o blagu prodajalec kupcu posreduje 
skladno z zadnjimi spoznanji in izkušnjami proizvajalca. Vsi podatki in 
navedbe o ustreznosti ter načinu uporabe blaga so neobvezujoči in 
prodajalec zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti. Pri skladiščenju 
in uporabi blaga je kupec dolžan upoštevati zakonske predpise in druga 
veljavna določila, predvsem navedbe na etiketah in v navodilih za 
uporabo, ki blago spremljajo. Vsi teksti so avtorizirani. 
 

10. VIŠJA SILA 
Vsi dogodki in okoliščine, katerih preprečitev ni v moči prodajalca, kot 
npr. naravne katastrofe, epidemija, vojna, stavke, pomanjkanje 
surovin, energije, motnje v obratovanju in prometu, škoda vsled požara 
in eksplozij ipd., prodajalca odvezujejo za čas motenj in v obsegu 
njihovih vplivov od dogovorjenih prodajnih obveznosti. 
 

11. SODNA PRISTOJNOST 
Prodajalec in kupec se obvezujeta vse nesporazume reševati po mirni 
poti, v primeru, ko to ni mogoče, pa je za reševanje sporov pristojno 
sodišče v Celju.  
 

12. SPLOŠNO 
Prodajni pogoji nadomestijo in razveljavijo vse predhodne splošne 
prodajne pogoje. 

 
Na Ljubečni, dne 30.9.2020 


