Splošni pogoji prodaje, dobave in plačila za ECOLAB Gesellschaft (Dunajsko gospodarsko sodišče št. FN 82573g)
1.
Področje uporabe
1.1.
Če ni izrecno drugače dogovorjeno, bodo dobave in storitve družbe Ecolab opravljene izključno na podlagi naslednjih določil
in pogojev ter Politike za vračila strank, ki bodo sestavni del pogodbe najkasneje ob prevzemu dobave ali storitve; uporabljati
jih je treba analogno za storitvene in delovne zmogljivosti. Zakonske določbe se bodo uporabljale izključno, razen če ni v teh
pogojih in določilih drugače določeno.
Družba Ecolab lahko spremeni te pogoje in določila. Družba Ecolab pisno obvesti stranko o spremembah. Stranka že zdaj
soglaša z veljavnostjo kakršnih koli spremenjenih določil in pogojev od dneva, ko je stranka o njih obveščena.
Različni pogoji, ki jih izda kupec ali so priloženi neposredno njegovemu naročilu o zagotavljanju izdelkov/storitev (v nadaljnjem
besedilu »stranka«), so izključeni, tudi če družba Ecolab ni zavrnila različnih pogojev. Vse neveljavne določbe je treba
nadomestiti z veljavnimi določbami, ki najbolj natančno odražajo želeni komercialni namen.
1.2.
Ustne izjave morajo biti pisno potrjene, da dosežejo pravno veljavnost.
2.
Pogodba
2.1.
Ponudbe družbe Ecolab niso zavezujoče in jih lahko kadar koli prekličemo, razen če je v zadevni ponudbi izrecno navedeno
drugače.
2.2.
Ecolab lahko po lastni presoji zavrne uporabnikove ponudbe, ne da bi navedel razloge. Družba Ecolab si pridržuje pravico, da
prenese pogodbene pravice in obveznosti na povezano podjetje družbe Ecolab in stranka se s tem izrecno strinja.
3.
Obveznosti stranke
Če kupec ne sprejme dostave, lahko prodajalec po tem, ko določi dvotedenski podaljšan plačilni rok, razveljavi pogodbo ali
zahteva pogodbeno kazen za neizpolnitev. V slednjem primeru znaša pogodbena kazen, ki jo je treba plačati, pavšalni znesek
10 % dogovorjenega neto nadomestila v primeru kupoprodajnih pogodb ali pogodb o storitvah; prodajalčeva pravica do
odškodninskega zahtevka ostane nespremenjena. Namesto da bi prodajalec uveljavil te pravice, lahko v razumnem
podaljšanem dobavnem roku, dogovorjenem s kupcem, izvede isto dostavo v skladu z dogovorjenimi pogoji. Stroške druge ali
nadaljnjih dobav nosi kupec.
4.
Plačilo
4.1.
Računi se plačajo neto v 30 dneh od datuma izstavitve računa. Plačilni roki, navedeni v potrditvi naročila in/ali na računu,
vključno z obdobjem obračunanim za gotovinske popuste, začnejo teči na datum izstavitve računa.
4.2.
Veljajo navedene cene, ki veljajo na dan dostave, vključno z davki, navedenimi na računu. Vse informacije o cenah se razumejo
kot brez davka na dodano vrednost. Če ni odstopajočega pisnega dogovora zapadejo reklamacije za dostavljeno blago za
prevzem brez popustov po dobavi ali predaji blaga v prevzem. Kraj plačila je stalno prebivališče prejemnika plačila. Odbitek
dogovorjenih popustov ni sprejemljiv, če so zapadle starejše terjatve neporavnane. Vsa plačila morajo biti opravljena s
pravočasnim nakazilom ali na zahtevo družbe Ecolab z gotovino ob dostavi. V primeru zamude pri plačilu je družba Ecolab
upravičena do zakonskih obresti. Poleg tega je stranka dolžan družbi Ecolab povrniti vse ustrezne pravne stroške, zlasti stroške
opominjanja in izterjave. Družba Ecolab ima pravico do pobotanja strankinih plačil z zahtevki po svoji izbiri, ne glede na
razporeditev plačila. Šteje se, da so zneski, navedeni v obvestilih o stanju, pravilni, če se takoj ne izpodbijajo; obvestila o stanju
ne povzročijo spremembe rokov zapadlosti. Pobot strankinih nasprotnih terjatev proti terjatvam družbe Ecolab je dovoljen le,
če je družba Ecolab terjatev priznala ali obstaja pravnomočna sodna sodba.
4.3.
Zaradi zamude pri plačilu ali poslabšanju strankinih finančnih razmer bodo vse neporavnane terjatve zapadle v plačilo in družba
Ecolab bo upravičena do preklica brez predhodnega obvestila. V takih primerih, tudi brez preklica, obstaja pravica do prevzema
in začasne hrambe dostavljenega blaga na stroške stranke.
5.
Dostava
5.1.
Roki dobave ali izvedbe so za družbo Ecolab zavezujoči le, če je bila transakcija s fiksnim datumom izrecno pisno dogovorjena.
Če je dogovorjeni datum dostave ali storitve prekoračen za več kot dva tedna, lahko kupec pisno razglasi razveljavitev, potem
ko določi vsaj dvotedensko prehodno obdobje. V teh primerih se odškodninski zahtevki zaradi zamude ali neizpolnitve
uveljavljajo le, če je neizpolnitev očitno nastala zaradi namerne ali hude malomarnosti družbe Ecolab, so kakršni koli drugi
morebitni odškodninski zahtevki s strani stranke izrecno izključeni, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.
Okoliščine, zaradi katerih je dostava nemogoča ali bistveno otežena, in uradni poseg v pogodbeno razmerje družbo Ecolab
razreši obveznosti dostave in ji daje pravico do odstopa od pogodbe, razen če so okoliščine dokazano nastale zaradi hude
malomarnosti.
5.2.
Obseg dostave ne vključuje pripomočkov za prevoz in najema zabojnikov, ki tako ostanejo v lasti družbe Ecolab. Vrniti jih je
treba v očiščene na stroške in tveganje stranke, ne da bi stranko na to opozorili.
5.3.
V odsotnosti posebnih navodil stranke, bo izbira prevozne poti določena po skrbni presoji prodajalca. Dostava se izvede na
podlagi CPT (Carriage Paid To – prevoznino do navedenega kraja) v skladu z Incoterms 2020, na sedež stranke, pod pogojem,
da se pri oddaji naročila upoštevajo trenutno veljavne minimalne vrednosti nakupa ali količine na naslov za dostavo. V
nasprotnem primeru se prispevek k stroškom prevoza obračuna po ustrezni veljavni stopnji. V primeru prevzema ni povračila
stroškov prevoza.
6.
Kraj izvedbe
Kraj izvedbe dostave blaga je sedež uporabnika. Družba Ecolab lahko po možnosti zagotovi in fakturira delne dostave in
izvedbe.
7.
Garancija
Kupec mora dobavljeno blago ali opravljene storitve nemudoma preveriti za odsotnost napak, najkasneje v sedmih dneh po
dostavi na cilj; vse napake je treba nemudoma prijaviti, da se prepreči izguba zadevnih zahtevkov, pri čemer mora stranka
dokazati, da je napaka obstajala že ob dostavi blaga ali storitve. Družba Ecolab lahko po lastni presoji izpolni garancijske
zahtevke s popravilom, naknadno dostavo manjkajočih elementov, znižanjem cene, zamenjavo ali povračilom plačila za vrnjeno
blago. Napake se po presoji družbe Ecolab ali uporabnika odpravijo v poslovnih prostorih družbe Ecolab. Garancija preneha
veljati v primeru nepravilnega skladiščenja ali ravnanja z blagom.
8.
Zadržanje lastninske pravice
8.1.
Družba Ecolab obdrži lastninsko pravico do dobavljenega blaga, dokler kupnina ni v celoti plačana. Pred celotnim plačilom
stranka nima pravice razpolagati z blagom drugače kot v okviru rednega poslovanja (poraba, predelava ali nadaljnja prodaja).
V primeru nadaljnje prodaje dobavljenega blaga bo stranka dogovorjeni prihodek prepustila družbi Ecolab kot zavarovanje; v
primeru obdelave nastane sorazmerno skupno lastništvo rezultata obdelave. Družba Ecolab mora biti nemudoma obveščena
o uveljavljanju pravic tretjih v zvezi z blagom, za katerega obdrži lastninsko pravico.
9.
Odgovornost
Družba Ecolab je v skladu z zakonskimi določbami odgovorna samo za škodo, ki jo povzroči družba Ecolab zaradi namerne ali
hude malomarnosti, vsaka druga odgovornost za kakršno koli drugo škodo, poškodbe ali izgubo, ki jo povzroči družba Ecolab,
je izključena v največjem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni zakoni. Poleg tega je odgovornost družbe Ecolab omejena na
znesek, zaračunan za izdelek ali storitev, do največjega obsega, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. V primeru zamude pri
izvajanju ali v primeru nezmožnosti izvedbe, ki je ni mogoče pripisati družbi Ecolab, je odgovornost izključena. Vsaka druga
odgovornost za škodo, ki jo utrpijo tretje osebe, vključno s posredno škodo, posledično škodo in izgubljenim dobičkom, je
izrecno izključena.
10.
Končne določbe
10.1.
Če ni izrecno navedeno v ponudbi, ponudba izrecno ne vključuje dejavnosti za pokrivanje zakonskih obveznosti delodajalca
glede varnostnih in zaščitnih ukrepov delavcev oziroma dejavnosti v povezavi s pridobitvijo uradnih dovoljenj za ustanove.

10.2.

Avstrijska zakonodaja, razen kolizijskih določb, se uporablja izključno za vse pogodbe, sklenjene med družbo Ecolab in stranko,
ki jih urejajo ti pogoji in določila; uporaba Konvencije ZN za mednarodno prodajo blaga je izključena.
Vse spore, ki nastanejo in/ali v zvezi s temi Pogoji in določili, ter posameznimi pogodbami, ki jih urejajo, bo dokončno reševalo
pristojno avstrijsko sodišče, z ustrezno stvarno in krajevno pristojnostjo v skladu s sedežem družbe Ecolab.
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