Prodajni pogoji in pogoji dostave
SPLOŠNO:
Z naročilom blaga pri podjetju AMARI Austria GmbH, v nadaljevanju AMARI, stopijo v veljavo obstoječi prodajni pogoji ter pogoji dostave. Ti predstavljajo sestavni del naročila in s tem so s tem pravno zavezujoči
za obe pogodbeni stranki – veljavnost morebitnih nakupnih pogojev stranke je s tem izključena.

MESTO PREVZEMA BLAGA:
Za izpolnjevanje pravic in obveznosti iz pogodbe, vključno s plačilom, je zadolžena izpostava St Johann v
Pongau. V primeru prevzema blaga iz skladišča pa AMARI skladišče na Dunaju.

TEŽA:
Pogodbeno veljavno dovoljeno odstopanje teže blaga je +/- 10%, s čimer se stranka odpove morebitnim
terjatvam v zvezi s tem, v kolikor pride do odstopanja v tem obsegu.

DOSTAVA:
Dogovorjeni termini dostave se izvedejo samo v primeru, če so s strani kupca izpolnjene vse pogodbene
obveznosti. Če temu ni tako, blago s strani AMARI ni dostavljeno, in to vse do takrat, dokler obveznosti
niso v celoti poravnane in izpolnjene.
V primeru izostanka / nedostave blaga s strani AMARI, je kupec le to dolžan prevzeti. Od pogodbe lahko
kupec upravičeno odstopi šele po pretečenem 4-tedenskem roku. AMARI ne sprejema odgovornosti za
neuspešno dostavo na podlagi lažje ali grobe malomarnosti. Kupec se tako odpove vsem terjatvam v
zvezi s tem.

ODPREMA/PREVOZ:
Breme stroškov odpreme in prevoza v vseh primerih nosi kupec, s čimer nase prevzame z njim
povezana tveganja in morebitno nastale dodatne stroške.

REKLAMACIJE:
V roku enega tedna po prevzemu blaga je kupec dolžan blago pregledati in AMARI sporočiti morebitne
pomanjkljivosti oziroma napake blaga. Nepravočasno sporočene napake s strani AMARI ne bodo obravnavane.

CENIK IN PLAČILNI POGOJI:
Ponudbene cene veljajo za blago v podjetju oziroma skladišču, ki je brez embalaže, neocarinjeno, neobdavčeno in brez prometnega davka (neto).
V kolikor ni dogovorjeno drugače, računi zapadejo 10 dni po datumu izdaje. Čeki in menice kot plačilo veljajo šele z gotovinskim unovčenjem.
V primeru zamude plačila je kupec dolžan AMARI poravnati zamudne obresti v višini 8 odstotnih točk nad
osnovno obrestno mero, kot tudi stroške opominov v višini €25,00 za vsak poslani opomin.
Izplačila najprej obremenijo stroške, obresti in ostale finančne obveznosti, in šele nazadnje ostali kapital.
Kupec ni upravičen do kompenzacije s strani AMARI, razen z izjemo, kadar gre za pisno upravičeno
priznane in pravnomočne zahteve kupca.

ZADRŽANJE BLAGA:
Blago ostane v lasti AMARI vse dokler niso v popolnosti poplačani vsi stroški nastali z nakupom in izplačilom.
Vsakršna odtujitev, zastavitev, kreditno zavarovanje ali kakršne koli druge vrste prepisa blaga je v času
zadržanja blaga nedovoljena. V primeru, da bi zadržano blago prevzel nekdo drug, je kupec dolžan o tem
AMARI nemudoma pisno obvestiti. V kolikor pa kupec ne upošteva dogovora o zadržanju, s tem od pravic odstopi, blago zopet postane last AMARI in AMARI pogodbo s kupcem razdre.
Kupec, katerega blago je zadržano, s pozivom da privoljenje, da AMARI za čas zadržanja blago deponira
na varnem mestu oziroma ga pošlje na od AMARI izbran naslov.
Kupec je AMARI dolžan omogočiti nemoten vstop in pregled zemljišč, stavb in drugih prostorov, kjer se
blago nahaja oziroma za to obstaja možnost. V primeru, da so le ti zaklenjeni, jih je kupec dolžan odpreti.
Kupec se v takšnem primeru izrecno odpove vsem kakršnim koli pravnim tožbam.
Prav tako nosi kupec vse stroške, ki nastanejo zaradi zadržanja njegovega blaga (prevoz, hramba, …).
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PRAVNI RED IN SODNA PRISTOJNOST:
Za vse pogodbe z AMARI in na njih vezane pravne spore, vključno z vprašanji obstajanja oziroma ne
obstajanja pogodb, njihovih učinkovitosti in posledic velja avstrijski pravni sistem ne upoštevajoč Zakon
Združenih Narodov o prodajnih pravicah in avstrijsko mednarodno privatno pravo.
Za vse pravne spore je zadolženo pristojno sodišče na sedežu AMARI.
Neveljavnost posameznih določb posledično ne pomeni neveljavnost celotne prodajne oziroma
dostavne pogodbe – ostale določbe ostanejo nespremenjene.

RAZNO:
Kupec je kakršna koli odstopanja od obstoječih prodajnih in dostavnih pogodb, vključno s to točko,
dolžan pisno obrazložiti, v kolikor želi določene določbe pogodbe izničiti.
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