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Splošno
Za naše dobave blaga in storitve veljajo ti Splošni prodajni pogoji, če stranki nista izrecno sprejeli drugačnih
dogovorov. Splošni pogoji poslovanja stranke, ki so v
nasprotju z našimi prodajnimi pogoji, veljajo le, če smo
se izrecno pisno strinjali z njimi ali če so sestavni del
razpisne dokumentacije pri javnih razpisih. Če se na
podlagi vsebine sklenjene pogodbe uporabljajo posebni
splošni pogoji naše družbe (npr. Splošni pogoji za
pogodbe o popravilih ali o servisiranju), veljajo predmetni Splošni prodajni pogoji le subsidiarno.
Prodaja, nadaljnja prodaja in dispozicija dobav in storitev ter vsake s tem povezane tehnologije ali dokumentacije so lahko podvržene predpisom Slovenije, EU,
ZDA in morebitnih drugih držav, o nadzoru izvoza. Za
nadaljnjo prodajo v države pod embargom oz. osebam,
za katere velja prepoved, oz. osebam, ki uporabljajo ali
lahko uporabljajo blago in storitve za vojaške namene,
za jedrsko, biološko in kemično orožje ali za jedrsko
tehniko, je potrebno dovoljenje. Stranka z naročilom
poda izjavo o skladnosti s takšnimi zakoni in uredbami
ter izjavlja, da blago in storitve ne bodo neposredno ali
posredno dobavljene v države, ki prepovedujejo ali
omejujejo uvoz tega blaga. Stranka izjavlja, da je pridobila vsa potrebna dovoljenja za izvoz oz. uvoz.
Informacije, svetovanja, ponudba, sklenitev pogodbe
in demonstracijske naprave
Informacije in svetovanja v zvezi z našimi dobavami
blaga in storitvami se dajejo na podlagi naših dosedanjih izkušenj. Vrednosti, ki so pri tem navedene (zlasti
tudi podatki o zmogljivosti), so povprečne vrednosti,
ugotovljene s preizkusi v običajnih laboratorijskih pogojih. Ne moremo prevzeti obveznosti, da naši izdelki
natančno izpolnjujejo navedene vrednosti in možnosti
uporabe. Glede morebitne odgovornosti velja točka 10
teh pogojev.

2.2

Naše ponudbe so zavezujoče v roku veljavnosti ponudbe, ki je naveden v ponudbi. Dobavna ali druga pogodba je sklenjena šele, ko smo naročilo stranke ali drugo
naročilo pisno potrdili ali blago dobavili.

2.3

Demonstracijski vzorci so nezavezujoči in so kupcu
posredovani z namenom, da se ga obvesti o približnih
lastnostih izdelka. V primeru prodaje po vzorcu, si pridržujemo pravico, da kupljen izdelek odstopa od
demonstracijskega vzorca, v kolikor gre za odstopanja,
ki so v tej panogi običajna ali so v okviru normalne izdelave. V primeru dobave demonstracijskih vzorcev velja,
da lastnosti demonstracijskega vzorca niso zagotovilo
glede lastnosti izdelka in da ne odgovarjamo za neustreznost, razen če je bilo v potrditvi naročila izrecno
določeno drugače. Demonstracijske vzorce nam je treba v dogovorjenem roku vrniti v brezhibnem stanju.

3

Glede rokov in terminov, ki v potrditvi naročila niso izrecno označeni kot fiksni, nam lahko stranka dva tedna
po tem, ko so pretekli, določi primeren rok za dobavo
blaga/izvedbo storitve. Šele po preteku tega dodatnega
roka se šteje, da smo v zamudi.

4.4

Ne glede na naše pravice zaradi zamude nasprotne
stranke, se roki in termini za dobavo podaljšajo za tisti
čas, v katerem stranka ne izpolni svojih obveznosti do
nas. V primeru kršitve dolžnosti odgovarjamo za škodo
le v skladu s točko 10 teh pogojev.

4.5

Pridržujemo si pravico do organizacije dobave blaga
prek našega lastnega prevoznika.

4.6

Če je to za nasprotno stranko sprejemljivo, lahko izvršimo delne dobave in opravimo delne storitve.

4.7

Stranka ima pravico, da po dvakratni brezuspešni določitvi primernega dodatnega roka odstopi od pogodbe,
razen če je ovira le začasne narave in je preložitev roka
izpolnitve za stranko sprejemljiva.

4.8

Če ima stranka pogodbeno ali zakonsko pravico do
odstopa in v kolikor stranki določimo primeren rok za
uveljavitev te pravice, pravica do odstopa preneha, če
stranka pred potekom tega roka ne izjavi svojega
odstopa.
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Merodajne so izključno cene, ki so navedene v naši
potrditvi naročila. Dodatne storitve se zaračunajo posebej.

3.2

Vse cene so neto cene brez davka na dodano vrednost,
ki ga mora stranka dodatno plačati v vsakokratni
zakonsko določeni višini.

3.3

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, veljajo naše cene
za primer franko tovarna (EXW INCOTERMS 2010) –
Dunaj. Stranka dodatno nosi tudi stroške prevoza, stroške embalaže, ki presegajo okvir običajne embalaže,
javne dajatve (vključno z davkom po odbitku) in carine.
Dobava

4.1

Če ni izrecno drugače dogovorjeno, dobavljamo franko
tovarna (EXW INCOTERMS 2010) Ljubljana.

4.2

Dobavni roki so dogovorjeni šele na podlagi izrecne
pisne potrditve naročila. Dobavni roki začnejo teči z
datumom naše potrditve naročila, vendar ne pred nedvoumno razjasnitvijo vseh podrobnosti naročila ob predložitvi eventualno potrebnih potrdil. V primeru, da blaga
brez naše krivde ni mogoče pravočasno odpremiti, štejejo dobavni roki kot izpolnjeni, če pravočasno javimo
pripravljenost za odpremo.

Verzija: april 2015

Odprema, prehod tveganj

5.1

Če ni izrecno drugače dogovorjeno, nosi stranka tveganje odpreme in prevoza. Tveganje preide na stranko,
čim je bila pošiljka predana osebi, ki izvaja transport.

5.2

Če se odprema pošiljke zavleče iz razlogov, ki so na
strani stranke, preide tveganje naključnega poslabšanja
in naključnega nastanka škode na stranko v trenutku,
ko je sporočena pripravljenost za odpremo. Stroške
skladiščenja po prehodu tveganj nosi stranka. To ne
vpliva na zahtevke, ki presegajo ta okvir.

5.3

Če je stranka v zamudi s prevzemom, imamo pravico,
da zahtevamo nadomestilo za stroške, ki nam nastanejo; ko nastopi zamuda s prevzemom, tveganje naključnega poslabšanja, izgube ali uničenja pa preide na drugo stranko.
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Plačilo

6.1

Če ni drugače dogovorjeno, je treba plačila izvršiti v
roku 30 dni od datuma računa. Za pravočasnost plačila
je odločilno prispetje nakazila. Menice in čeki veljajo kot
plačilo šele po unovčitvi in se sprejmejo brez obveznosti za pravočasno predložitev in izvršitev protesta (menice »brez protesta«).

6.2

Od prvega dne zamude s plačilom smo upravičeni do
zamudnih obresti v višini 10% letno ali morebitnih višjih
zakonskih zamudnih obresti. Poleg tega nam mora
naročnik nadomestiti stroške opominov in izterjave plačila, kolikor so potrebni za ustrezno uveljavljanje pravic.
To v vsakem primeru obsega pavšalne stroške izterjave
ter stroške opomina po odvetniku, ki je pooblaščen za
izterjavo skladno z vsakokratno veljavno Odvetniško
tarifo. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja pravic in
zahtevkov, ki presegajo ta okvir. Če je bilo dogovorjeno
obročno plačevanje, si za primer nepravočasnega plačila delnih zneskov ali stranskih terjatev pridržujemo pravico, da zahtevamo takojšnje plačilo celotnega še odprtega dolga (zapadlost celotnega dolga zaradi zamude
pri plačilu). Kadar je naročnik potrošnik, pa bomo zahtevali zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih
obresti in stroške opomina v skladu z vsakokrat veljavnimi določbami Zakona o varstvu potrošnikov.

6.3

Stranka sme zadržati plačila zaradi nasprotnih zahtevkov ali izvršiti pobot z njimi le, če so ti nasprotni zahtevki nesporni ali pravnomočno ugotovljeni.

6.4

V primeru zamude s plačilom, protesta menice ali prenehanja plačevanja stranke zapadejo vse naše terjatve
takoj v plačilo, ne glede na rok morebitnih sprejetih in v
dobro knjiženih menic. V vseh navedenih primerih
imamo tudi pravico, da še neizvršene dobave opravimo
le proti predplačilu ali zavarovanju in da, če v roku dveh
tednov ni predplačila ali zavarovanja, brez ponovne
določitve roka odstopimo od pogodbe. To ne vpliva na
zahtevke, ki presegajo ta okvir.

Cene

3.1

4

4.3
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Lastninski pridržek

7.1

Vse dobavljeno blago ostane v naši lasti (blago z lastninskim pridržkom) do izpolnitve vseh terjatev (ne glede
na njihov pravni temelj) iz pravnega razmerja, ki je podlaga za dobavo.

7.2

Če stranka blago z lastninskim pridržkom predela, spoji
ali pomeša z drugim blagom, nam pripada solastništvo
na novi stvari v sorazmerju med računsko vrednostjo
blaga z lastninskim pridržkom in vrednostjo drugega
uporabljenega blaga. Za primer, da bi naša lastninska
pravica zaradi predelave, spojitve ali pomešanja prenehala, se stranka zavezuje, da bo lastninske pravice na
novih sredstvih ali na novi stvari prenesla v obsegu
vrednosti blaga z lastninskim pridržkom in v ta namen
nemudoma po prenehanju naše lastninske pravice izvršila ustrezna dejanja objave (npr. z namestitvijo plošče/ploščice, ki prikazuje lastniška razmerja). Stranka se
zavezuje, da bo te predmete brezplačno hranila za nas.
Imamo pravico in pooblastilo, da preverimo, ali so bila
ta dejanja objave izvršena, in da jih po potrebi sami
izvršimo. Solastninske pravice, ki pri tem nastanejo,
štejejo kot blago z lastninskim pridržkom v smislu točke
7.1.

7.3

7.4

Stranka sme blago z lastninskim pridržkom predelati,
spojiti z drugimi stvarmi, pomešati ali odsvojiti le v okviru rednega poslovanja in dokler ni v zamudi. Vsako
drugačno razpolaganje z blagom z lastninskim pridržkom je nedopustno. O rubežu in drugih posegih na blago z lastninskim pridržkom s tretje strani nas je treba
nemudoma obvestiti. Vsi stroški intervencij gredo v
breme stranke, če jih ni mogoče izterjati od tretje osebe. Če stranka svojemu odjemalcu odloži plačilo kupnine, si mora v razmerju do njega pridržati lastninsko
pravico do blaga z lastninskim pridržkom pod enakimi
pogoji, kot smo si lastninsko pravico do tega blaga pridržali mi. V nasprotnem primeru stranka nima pravice,
da blago odsvoji naprej.
Stranka se zavezuje, da bo svoje terjatve iz nadaljnje
odsvojitve blaga z lastninskim pridržkom nemudoma po
nastanku odstopila nam in za to izvršila potrebna dejanja objave (obvestilo dolžnika ali zaznamba v registru).
Pravico imamo in smo pooblaščeni, da dolžnike po potrebi o cesiji obvestimo tudi sami. Te terjatve služijo za
zavarovanje v enakem obsegu kot blago z lastninskim
pridržkom. Stranka ima pravico in je pooblaščena za
nadaljnjo odsvojitev le v primeru, če je zagotovljeno, da
terjatve, ki ji iz tega pripadajo, nemudoma preidejo na
nas.

7.5

Če stranka odsvoji blago z lastninskim pridržkom skupaj z drugim blagom, ki ga nismo dobavili mi, se terjatev iz odsvojitve odstopi v višini računske vrednosti
našega vsakokrat odsvojenega blaga z lastninskim pridržkom.

7.6

Če se odstopljena terjatev vključi v tekoči račun, se
stranka zavezuje, da bo del salda, ki po višini ustreza
tej terjatvi, vključno s končnim saldom iz tekočega
računa nemudoma odstopila nam in za to izvršila ustrezna dejanja objave.

7.7

Stranka je do našega preklica pooblaščena za izterjavo
terjatev, ki jih je odstopila nam. Če stranka svojih plačilnih obveznosti iz poslovnega razmerja z nami ne izpolnjuje pravilno, si pridržujemo pravico do preklica. Če so
izpolnjeni pogoji za uveljavitev pravice do preklica, nam
mora stranka na našo zahtevo nemudoma sporočiti
podatke o odstopljenih terjatvah, dolžnikih in vse podatke, ki so potrebni za izterjavo terjatev ter nam predati
pripadajočo dokumentacijo in dolžniku sporočiti odstop.
Odstop terjatve smemo dolžniku sporočiti tudi sami.

7.8

7.9

Če vrednost zavarovanj, ki so nam dana, presega zavarovane terjatve skupaj za več kot petdeset (50) odstotkov, moramo na zahtevo stranke sprostiti zavarovanja
po naši izbiri do višine, ko vrednost zavarovanj znaša
manj kot sto petdeset (150) odstotkov zavarovanih terjatev.
Če uveljavimo lastninski pridržek, šteje to kot odstop od
pogodbe le v primeru, da to izrecno pisno izjavimo.
Pravica stranke, da ima blago z lastninskim pridržkom v
svoji posesti, preneha, če svojih obveznosti iz te pogodbe ne izpolni.
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Pravice do programske opreme

8.1

Vsi računalniški programi ostanejo v naši lasti. Brez
našega predhodnega pisnega soglasja se tretjim osebam ne sme omogočiti dostop do programov, dokumentacije in naknadnih dopolnitev; prav tako jih ni
dovoljeno kopirati ali drugače reproducirati, tudi ne za
lastne potrebe, z izjemo varnostne kopije oz. če je to
potrebno zaradi uporabe računalniškega programa v
skladu z njegovim namenom.

8.2

Za vse računalniške programe in pripadajočo dokumentacijo ter naknadne dopolnitve se priznava neizključna
in neprenosljiva pravica do uporabe za interni namen
uporabe blaga, za katerega so programi dobavljeni. Za
računalniške programe in dokumentacijo, ki se izdelajo
po naročilu kupca in jih mi dobavimo, prejme kupec
posamične licence za končne stranke v želenem številu
za namen neizključne in neprenosljive pravice do uporabe.

8.3

Izvorni programi se praviloma ne dajejo na razpolago,
temveč se prepustijo stranki na podlagi posebnega pisnega dogovora. Stranka sama ne more zahtevati, da se
ji izvorni programi dajo na razpolago.
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Odgovornost za stvarne napake in garancija

9.1

Če je bila za izdelek izdana pisna garancija, velja taka
garancija za brezhibno delovanje blaga dvanajst (12)
mesecev od dobave. Neodvisno od garancije velja, da
če ima izdelek skrito stvarno napako, zanjo odgovarjamo le, če se pokaže v jamčevalnem roku šest (6)
mesecev odkar je bila stvar dobavljena. Odgovornost
za napake in odgovornost na podlagi izdane garancije
ne obstajata, če je napaka na blagu posledica očitne in
namerne poškodbe blaga s strani stranke.

9.2

Rok za sodno uveljavitev garancijskih zahtevkov oz.
jamčevalnih zahtevkov zaradi napak stvari znaša eno
(1) leto od prejema zahteve za popravilo ali odpravo
napake. Po preteku zgoraj navedenega obdobja ne
odgovarjamo niti za garancijske zahtevke niti ne odgovarjamo na podlagi jamčevalnih zahtevkov zaradi
napak stvari. To pa ne velja za odškodninske zahtevke
stranke na podlagi telesne poškodbe ali okvare zdravja
zaradi pomanjkljivosti, za katero smo odgovorni, ali
zahtevke na podlagi našega naklepa ali hude malomarnosti, saj za se za te uporabljajo zakonske določbe.

9.3

V primeru uveljavljanja odgovornosti za napake ali zahtevkov iz naslova garancije nam mora stranka reklamirano blago vrniti v originalni ali enakovredni embalaži v
pregled. V primeru upravičene in pravočasne reklamacije bomo pomanjkljivosti odstranili po naši izbiri z
odpravo napake ali dobavo brezhibne stvari; pri tem
nosimo samo stroške, ki so potrebni za naknadno
izpolnitev.

9.4

Pridržujemo si pravico, da odpravo napak odklonimo v
skladu z zakonskimi določbami. Odpravo napak lahko
odklonimo tudi v primeru, če nam stranka na naš poziv
ni poslala reklamiranega blaga.

9.5

Stranka lahko zahteva odstop od pogodbe ali zmanjšanje kupnine v skladu z zakonskimi določbami, vendar
šele potem, ko sta pretekla dva primerna dodatna roka
za odpravo napak, ki ju je določila stranka, razen če
določitev rokov za odpravo napak v skladu z zakonskimi določbami ni potrebna. Če odstopi, odgovarja stranka v primeru naklepa in vsake malomarnosti za poslabšanje, uničenje ali opuščeno izkoriščanje stvari.

9.6

V primeru naklepnega zamolčanja pomanjkljivosti ali v
primeru izrecno dogovorjene lastnosti (izjava prodajalca, da ima predmet prodaje ob prehodu tveganj določeno lastnost in da bo prodajalec ne glede na krivdo
odgovarjal za vse posledice neobstoja te lastnosti) se
pravice stranke ravnajo izključno po zakonskih določbah.

9.7

Glede morebitnih odškodninskih zahtevkov stranke in
njenih zahtevkov za nadomestilo stroškov veljajo določbe v točki 10. Obveznost plačila odškodnine za posledično škodo je izključena.

9.8

Vsi podatki o naših izdelkih, zlasti slike, risbe, podatki o
teži, merah in zmogljivostih, ki so vsebovani v naših
ponudbah, so približne povprečne vrednosti. Ti podatki
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dobavljenega blaga/opravljenih storitev), tako da bo
pravna napaka odpravljena.

niso jamstvo za lastnosti izdelka, temveč opis ali označba blaga.
9.9

Če meje za odstopanja niso bile izrecno dogovorjene v
potrditvi naročila, so v vsakem primeru dopustna odstopanja, ki so običajna v tej panogi.

9.10

Garancija in/ali odgovornost za napake dobavljenega
blaga, ki izvira iz običajne rabe, je izključena. Če je bilo
blago prodano kot blago nižje kakovosti ali rabljeno
blago, kupec ne more uveljavljati zahtevkov zaradi
morebitnih pomanjkljivosti (v kolikor s stranko ni bilo
izrecno in pisno dogovorjeno česa drugega).

9.11

Če se naša navodila za uporabo ali navodila za vzdrževanje ne upoštevajo, če se izvedejo spremembe na
dobavljenem blagu ali opravljenih storitvah, če se
zamenjajo deli ali če se uporabi potrošni material, ki ne
ustreza originalnim specifikacijam, odpade vsaka odgovornost za napako ali garancija, razen če stranka dokaže, da napaka ne izvira iz tega.

9.12

Stranka, ki ni potrošnik, mora napake grajati nemudoma pisno ali po faksu. Uporablja se 464. člen Obligacijskega zakonika (OZ).

9.13

Če stranka od nas kupi rabljene izdelke, jih dobavimo
ob izključitvi vsake odgovornosti za napake ali garancije, razen če smo se s stranko izrecno in pisno dogovorili drugače.

10
10.1

Omejitev odgovornosti
Pri kršitvi dolžnosti, pomanjkljivi dobavi ali nedovoljenem ravnanju odgovarjamo za škodo in povrnitev stroškov (s pridržkom nadaljnjih pogodbenih ali zakonskih
pogojev za odgovornost) samo v primeru naklepa ali
hude malomarnosti, pri kršitvi bistvene pogodbene
obveznosti (tj. pogodbene obveznosti, katere kršitev
ogroža dosego namena pogodbe) pa odgovarjamo tudi
v primeru lahke malomarnosti. Vendar pa je naša
odgovornost v primeru kršitve bistvene pogodbene
obveznosti iz lahke malomarnosti omejena na škodo, ki
jo je mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe.

10.2

Za škodo zaradi zamude odgovarjamo v primeru navadne malomarnosti le do višine 5 % kupnine, ki je bila
dogovorjena.

10.3

Izključitve in omejitve odgovornosti, ki so vsebovane v
točkah 10.1 - 10.2, ne veljajo v primeru izrecno dogovorjene lastnosti blaga (glej točko 9.6), v primeru naklepnega zamolčanja pomanjkljivosti, v primeru škode
zaradi smrti, telesne poškodbe ali okvare zdravja ter v
primeru obvezne odgovornosti proizvajalca stvari po
155. členu Obligacijskega zakonika (t.i. odgovornost
proizvajalca).

10.4

Vsi odškodninski zahtevki do nas, na katerikoli pravni
podlagi, zastarajo oz. prenehajo v zakonskih rokih.

10.5

Če je stranka posrednik/preprodajalec stvari, ki mu je
bila dobavljena, končni odjemalec pa je potrošnik, veljajo glede zastaranja morebitnega regresnega zahtevka
stranke do nas zakonske določbe.

10.6

V primeru dobave programske opreme odgovarjamo za
izgubo ali spremembo podatkov, ki jih je povzročil program, le v obsegu, za katerega bi odgovarjali tudi, če bi
stranka izpolnila svojo dolžnost varnostnega kopiranja v
primernih intervalih, najmanj pa dnevno.

11
11.1

11.2

12

Zahtevkov zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine ali
avtorskih pravic, ki presegajo ta okvir, stranka ne more
uveljavljati, če niso bile kršene bistvene pogodbene
obveznosti in če druge pogodbene obveznosti niso bile
kršene naklepno ali iz hude malomarnosti. Nimamo
obveznosti iz točke 11.1, če je kršitev pravic povzročena s tem, da naše dobavljeno blago in/ali opravljene
storitve niso bile uporabljene na pogodbeno določeni
način ali so bile uporabljene skupaj z blagom, ki ga
nismo dobavili mi, oz. s storitvami, ki jih nismo opravili
mi.
Ravnanje z odpadki

12.1

Stranka mora pri ravnanju z odpadnim blagom upoštevati naše informacije, ki spremljajo blago, in zagotoviti,
da bo odpadno blago odstranjeno pravilno in v skladu z
zakonskimi predpisi.

12.2

Če je stranka podjetje/podjetnik, mora odpadno blago
odstraniti na svoje stroške. V primeru nadaljnje prodaje
blaga ali njegovih sestavnih delov mora stranka to dolžnost prenesti na naslednjega kupca. Če je stranka potrošnik, veljajo zakonski predpisi o odstranjevanju
odpadkov.

13

Zaupnost

13.1

Če ni v pisni obliki izrecno dogovorjeno drugače, štejejo
informacije, ki so nam posredovane v zvezi z naročili,
kot nezaupne, razen če je zaupnost očitna.

13.2

Naročnik daje s potrditvijo teh Splošnih pogojev svoje
soglasje k temu, da smemo osebne podatke naročnika,
ki so povezani z našim poslovnim razmerjem z naročnikom, shranjevati in ji tudi posredovati podjetjem, ki so z
nami povezana v okviru Skupine Carl Zeiss, in sicer za
naslednje namene: informiranje in komunikacija z naročnikom za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) ter podpora v
zvezi s pogodbami o popravilih in servisiranju. To
soglasje je mogoče kadarkoli preklicati.

14

Drugo

14.1

Če je stranka podjetje/podjetnik, pravna oseba javnega
prava ali druga javnopravna ustanova, je za odločanje v
morebitnih sporih izključno pristojno sodišče po kraju
aktualnega sedeža družbe Carl Zeiss d.o.o.(Ljubljana).
Vendar pa ima družba dodatno pravico, da stranko terja
tudi na kraju njenega sedeža.

14.2

Velja slovensko pravo, pri čemer je izrecno izključena
uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o
mednarodni prodaji blaga (CISG) ter uporaba mednarodnih kolizijskih norm.

14.3

Če bi bile posamezne določbe teh pogojev v celoti ali
delno neveljavne ali nične, to ne vpliva na veljavnost
ostalih določb oz. ostalih delov takšnih določb.

Pravice industrijske lastnine, avtorske pravice
Če bodo proti stranki vloženi zahtevki zaradi kršitve
pravice industrijske lastnine ali avtorske pravice, ker je
naše dobavljeno blago in/ali opravljene storitve uporabljala na pogodbeno določeni način, se zavezujemo, da
bomo stranki priskrbeli pravico do nadaljnje uporabe.
Pogoj za to je, da nas stranka nemudoma pisno obvesti
o takšnih zahtevkih tretjih oseb in da so vsi sodni in
izvensodni ugovori in ukrepi pridržani nam. Za primer,
da nadaljnja uporaba našega dobavljenega blaga in/ali
opravljenih storitev pod temi pogoji ne bi bila več ekonomsko sprejemljiva, je dogovorjeno, da bomo po naši
izbiri bodisi spremenili ali nadomestili dobavljeno blago
in/ali opravljene storitve bodisi vzeli dobavljeno blago
in/ali opravljene storitve nazaj in povrnili kupnino, ki
nam je bila plačana (z odbitkom zneska za starost
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