
 

NOACK & CO GmbH - Splošni pogoji poslovanja  1 / 7 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
 
 
I. PODROČJE UPORABE 

 
Ta najnovejša različica Splošnih pogojev poslovanja (SPP) velja za vse ponujene in naročene dostave 
in storitve in vse z njim povezane naključne dejavnosti ter ostale storitve, ki jih opravi podjetje Noack & 
Co GmbH (v nadaljevanju »NOACK« ali »prodajalec«). 
 
Podjetje NOACK ne sprejema pogodbenih ali nakupnih pogojev pogodbene stranke (v nadaljevanju 
»kupec«), ki so v nasprotju s pogoji SPP ali od njih odstopajo, zato ne veljajo kot dogovorjeni. To velja 
tudi v primerih, ko podjetje NOACK pogojem izrecno ne nasprotuje. Dejanja podjetja NOACK za 
izvajanje pogodbe ne pomenijo, da podjetje soglaša s pogodbenimi in nakupnimi pogoji pogodbene 
stranke, ki nasprotujejo pogojem SPP ali od njih odstopajo.  
 
Pogoji, ki odstopajo od trenutnih, dodatni ustni dogovori, spremembe ali dopolnila teh pogojev in osnutki 
oz. priloge postanejo veljavne šele takrat, ko jih obe pogodbeni stranki izrecno potrdita v pisni obliki. To 
velja tudi za odstopanje od te formalne zahteve. 
 
Ti dogovorjeni SPP ne veljajo samo za tekoče poslovne stike, vendar tudi za bodoče storitve, razen če 
se bosta stranki izrecno dogovorili za drugačen način poslovanja. 
 
Morebitni preprodajalci se obvezujejo, da bodo obveznosti iz teh SPP prenesli tudi na svoje trenutne 
pogodbene stranke. Preprodajalci nimajo pravice tožiti podjetje NOACK za odškodnino, če je škoda 
nastala zaradi neupoštevanja te obveznosti. 
 
 
II. PONUDBA, NALOG, SKLENITEV POGODBE 
 
Ponudbe podjetja NOACK so vedno neobvezujoče, razen če se stranki izrecno dogovorita drugače. 
Dokumenti v zvezi s ponudbo in prodajo, ceniki, vzorci, preizkusi, podatki o analizah in druge 
informacije prodajalca so prav tako neobvezujoči, razen če se to stranki izrecno dogovorita v pisni 
obliki. 
 
Informacije, priporočila, predlogi ipd. so vedno neobvezujoči; pravni učinek imajo šele takrat, ko 
prodajalec izrecno potrdi njihovo veljavnost v pisni obliki. Vzorci veljajo izključno za predstavitev videza 
in niso obvezujoči. Rezultati analiz se morajo prav tako obravnavati zgolj kot zaokrožene vrednosti, 
razen če so določene lastnosti izrecno potrdili v pisni obliki. Zgoraj imenovani dokumenti ostanejo 
popolnoma v lasti prodajalca. Ne smejo biti dostopni tretji osebi in potencialni kupec jih mora na 
zahtevo prodajalca nemudoma poslati nazaj. 
 
Kupec z naročilom sklene obvezujočo pogodbo s podjetjem NOACK. Podjetje NOACK ima pravico 
zavrniti nalog ali naročilo pogodbene stranke v roku 14 dni po prejemu, ne da bi moral navesti razlog za 
to. 
 
Kupec sme svojo ponudbo za pogodbo po preteku zgoraj navedenega roka umakniti po 14 dneh 
dodatnega roka, če podjetje NOACK ni sprejelo ali zavrnilo naloga. 
 
Ustni in pisni nalogi ali naročila veljajo za sprejete šele v trenutku, ko kupec od podjetja NOACK prejme 
pisno potrditev naloga. Vsebina pogodbe se nanaša izključno na pisno potrditev naloga v povezavi s 
temi Splošnimi pogoji poslovanja. 
 
Dopolnila, spremembe ali dodatni dogovori po elektronski pošti, telefonu ali v ustni obliki prav tako 
dobijo pravni učinek šele v pisni obliki s potrdilom podjetja NOACK. 
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Podjetje NOACK vedno sklene pogodbo s pridržanjem pravice, da storitve ne izvrši ali jo izvrši samo 
delno, če je dostava podjetju prek tretje osebe napačna, prepozna ali neustrezna. Če izdelek ali storitev 
ne bo na voljo ali bo na voljo samo en del izdelka ali storitve, bo kupec o tem obveščen v primernem 
času in podjetje mu bo povrnilo protidajatev (npr. plačilo), ki jo je kupec morda že izvršil. Podjetje 
NOACK ne jamči za škodo, ki bi jo v takem primeru imela pogodbena stranka. 
 
 
III. ODSTOP OD POGODBE, STORNO 
 
Kupec ne more preklicati naloga brez nujne pravne podlage, razen če podjetje NOACK s tem izrecno 
pisno soglaša. Kupec mora upoštevati, da si podjetje NOACK v slednjem primeru izrecno pridržuje 
pravico do zahtevka za odškodnino. 
 
Kupec ima v primeru višje sile – primeri vpliva višje sile in dodatni pomembni razlogi so navedeni v točki 
V – pravico do odstopa od pogodbe, če prodajalec zamuja z izvajanjem pogodbe in kljub 
dogovorjenemu dodatnemu roku, ki mora znašati vsaj 8 tednov, še vedno ni izpolnil obveznosti. 
 
Če kupec blago vrne brez pravne podlage, jih bo prodajalec ali pooblaščena tretja oseba skladiščila na 
stroške in tveganje kupca. Za obvezne izdatke zaradi vračila brez pravne podlage se zaračuna kazen v 
višini 10 % vrednosti naloga ali blaga in sodišče ne more znižati te vrednosti. Prodajalec si pridržuje 
pravico do vložitve zahtevkov, ki izhajajo iz take situacije. 
 
Pri delni dostavi ali storitvi v več delih veljajo ta določila tudi za vsako delno izvedbo storitve. 
 
Podjetje NOACK ima pravico do odstopa od pogodbe, kadar 
 
- je izvedba dostave/storitve ali dogovorjena delna dostava/del storitve neizveden ali nemogoč zaradi 

nepotrjenega sprejema ali drugih razlogov, ki bi jih moral rešiti kupec, in je že potekel dodatni rok 4 
tednov; 

 
- ima podjetje NOACK upravičen sum glede finančne sposobnosti/zmožnosti plačila kupca, ker 

zamuja s sprejemom ali plačilom (zamuda pri plačilu), ker je prodajalec ali tretja oseba sprožila 
postopek tožbe ali izvršbe proti kupcu, ker podjetje ni moglo unovčiti vrednostnega papirja kupca v 
gospodarskem postopku ali je prišlo do podobnega zapleta, ker kupec kljub pozivom ni dal 
nobenega jamstva ali predplačila; 

 
- ne more ali ne sme upoštevati dogovorjenega roka dostave zaradi nepredvidljivih okoliščin, na 

katere partner ni vplival (glej točko V v SPP). Slednje okoliščine veljajo kot razlog za odstop od 
pogodbe tudi takrat, kadar ti dogodki vplivajo na dostavljavca prodajalca in prodajalec ne more 
proizvesti/priskrbeti izdelka. 

 
 
Podjetje NOACK ima v primeru zavrnitve naloga pravico sprožiti stečajni postopek, ker ima premalo 
sredstev oz. premoženja, ki bi krilo stroške, ali odstopiti od pogodbe zaradi sprožitve stečajnega 
postopka, razen če to onemogočajo zakonske določbe (npr. točka 25b avstrijskega zakona o 
nesolventnosti – »Insolvenzordnung«). 
 
Če podjetje NOACK iz upravičenega razloga prekliče pogodbo, posebno na podlagi zgoraj navedenih 
določil ali če njegova pogodbena stranka razglasi odpoved pogodbe – ne da bi imela pravico do tega – 
sme podjetje NOACK ali zahtevati izvajanje pogodbe ali se strinjati z razveljavitvijo pogodbe; ta 
odločitev se nanaša tudi na delno dostavo kot tudi na storitve, ki morajo biti še izvedene. Pogodbena 
stranka je vsekakor dolžna plačati pavšalno odškodnino v višini 10 % bruto zneska računa za opomine, 
korespondenco, skladiščenje, preverjanje identitete in kakovosti. Te vrednosti sodišče ne more znižati. 
Izbira rešitve podjetja NOACK ne vpliva na njegovo pravico do vložitve zahtevka za odškodnino. 
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Podjetje NOACK ima v primeru odstopa tudi pravico zahtevati vračilo že dostavljenega blaga. Stroške 
in tveganje za to je dolžna kriti pogodbena stranka, prav tako je dolžna kriti razliko vrednosti blaga, ki je 
padla med tem časom zaradi zamujanja stranke. 
 
 
IV. CENE, EMBALAŽA  

 
Obvezujoče so izključno ponudbe in cene v pisni obliki, v ostalih primerih si podjetje pridržuje pravico 
do spreminjanja cen in morebitnih popustov. 
 
Če stranki skleneta pogodbo, ne da bi izrecno uredili sistem cen, veljajo tiste cene podjetja NOACK, ki 
so veljale na dan potrditve naloga. 
 
Cene veljajo v valuti, ki je navedena na potrdilih nalogov in računih podjetja NOACK. 
 
Veljajo pogoji oblikovanja cen in plačilni pogoji, ki so bili navedeni v ponudbi podjetja NOACK oz. v 
njegovem potrdilu naloga (to velja posebno za tiste, ki temeljijo na pogojih Incoterms). Če se stranki 
nista dogovorili drugače, veljajo neto cene vključno z embalažo (razen če gre za blago, ki se dostavlja v 
razsutem stanju, npr. sipki tovor); prometni davek ni vključen v ceno. Prometni davek v višini, ki jo 
določa zakonodaja, se vedno prišteje k neto ceni in plačati jo mora kupec. Nadalje je kupec dolžan 
plačati vse dajatve, takse, carine, stroške natovarjanja, prevoza in ostale stroške ter izdatke, razen če 
sta se s podjetjem dogovorila drugače. 
Podjetje NOACK ima pravico prilagoditi ceno, če se po potrditvi naloga pojavijo nove dajatve, takse, 
carine in spremembe davkov, ki so uvedene po sprejetju državnih ali mednarodnih določb.  
 
V primeru zamude sprejema ali plačila postanejo potrjeni popusti ali ugodnosti neveljavne in namesto 
tega velja kasnejši izračun zneska za plačilo. Če kupec zamuja s sprejemom ali plačilom in se med tem 
časom spremenijo osnove za izračun (na primer ob spremembi cenika ob tistem času), ima podjetje 
NOACK pravico prilagoditi tudi cene, ki so bile že dogovorjene in so obvezujoče. 
 
 
V. DOSTAVA, PRENOS TVEGANJA 
 
Roki za dostavo, ki so navedeni v potrdilih nalogov, začnejo veljati z datumom potrditve naloga. Te 
roke, tudi če so izrecno določeni v roku dostave, sme prodajalec še vedno spremeniti oz. zadržati, če 
mora kupec še predložiti kakšen dokument, pridobiti upravno dovoljenje ali dovoljenje tretje osebe ali 
druga morebitna dovoljenja, podati informacije ali plačati dogovorjen znesek. V takih primerih začne rok 
za dostavo veljati šele, ko podjetje NOACK prejme potrebne storitve/informacije. 
 
Veljajo pogoji dostave, ki so navedeni v ponudbi podjetja NOACK oz. v potrdilu naloga podjetja NOACK 
(to velja posebno za tiste, ki temeljijo na pogojih Incoterms). Dostava poteka franko tovarna do sedeža 
podjetja NOACK, razen če se stranki dogovorita drugače. 
 
Tveganje in možnost spreminjanja cene se preneseta na pogodbeno stranko na dan posredovane 
razpoložljivosti in pripravljenosti odvoza blaga oz. ob prevzemu blaga prevozniku.  
 
V primeru višje sile, obratovalnih motenj, kar vključuje pomanjkanje surovin, napak na strojih, 
pomanjkanja delovne sile (to vključuje delavski boj, bolezni in vojno), izpada komunikacijskih omrežij ali 
elektrike, pomanjkanja goriva, škode zaradi požara in drugih okoliščin, ki lahko močno vplivajo na 
izvajanje pogodbe, tudi kadar se te okoliščine pojavljajo pri dobaviteljih ali izvajalcih podjetja NOACK ali 
njihovih dobaviteljih in izvajalcih, podjetju NOACK ni treba upoštevati dogovorjenih obvezujočih rokov in 
terminov. Takrat je podjetje NOACK oproščeno upoštevanja navedenega roka dostave in izvedbe 
popolne dostave. 
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Če se stranki ne dogovorita za vrsto prevoza, sme prodajalec sam izbrati način dostave, ne da bi moral 
preveriti, katera vrsta dostave je najcenejša in jo izbrati po tem načelu. Pri ekspresnih dostavah in 
letalskih prevozih se k računu prišteje ustrezen pribitek.  
 
Če prodajalec ne more odposlati blaga, pripravljenega za dostavo, ne da bi se moral zadolžiti, ali če 
kupec ne želi dostave, se vsa tveganja prenesejo na kupca. V takem primeru mora kupec plačati tudi 
stroške priprave in skladiščenja. Ukrep pa ne vpliva na dogovorjene zapadlosti. 
 
Kupec nima pravice vložiti zahtevka za odškodnino, kot je nadomestilo zaradi zamude, če je podjetje 
NOACK zamudilo rok dostave. 
 
 
VI.  PLAČILO IN ZAMUDA PRI PLAČILU 

 
Naročnik mora vse dostave blaga in druge storitve podjetja NOACK brez zamude plačati najpozneje v 
30 dneh po prejemu računa. Za odbitek s transakcijskega računa se morata stranki vedno posebej 
vnaprej dogovoriti v pisni obliki; to je edina veljavna oblika dogovora. Plačila pogodbene stranke veljajo 
kot izvršena šele v trenutku, ko se znesek prikaže na poslovnem računu podjetja NOACK. Podjetje 
NOACK si pridržuje pravico do spreminjanja plačilnih pogojev. Vsi dodatni stroški, morebitni stroški 
nakazil in bančni stroški se štejejo izključno v breme kupcu. 
 
Če sta se stranki dogovorili za plačilo s čekom ali menjavo, je sprejem izveden samo zaradi plačila; vsi 
stroški diskontov, bančni stroški ali pristojbine gredo v breme kupcu. 
 
V primeru zamujanja s plačilom začnejo s prvim dnem zamude veljati obresti v višini 10 % temeljne 
obrestne mere letno. Vsi stroški opominov in izvršb, vključno s stroški pravnih izvršb pred začetkom 
postopkov in stroški agencij za izterjavo gredo izključno v breme kupcu. 
 
Pri delnih plačilih se najprej pokrijejo dodatki in stroški, nato obresti in na koncu najstarejše 
neporavnane obveznosti. Šele nato plačila kupca pokrijejo zadevne terjatve. 
 
V primeru, da se po sprejemu naloga finančno stanje kupca močno poslabša, posebno po razkritju 
postopkov zoper pogodbeno stranko, ob sprožitvi postopka v primeru insolventnosti oz. zavrnitvi 
postopka v primeru insolventnosti zaradi nezmožnosti kritja stroškov ali sprožitve postopka izvršbe, so 
vsi dogovori o datumu plačila neveljavni in kupec je dolžan takoj plačati celotni znesek. Nadaljnje 
dostave ali storitve podjetja NOACK potekajo – tudi če se stranki dogovorita drugače – proti plačilu 
vnaprej ali po plačilu dela nakupne cene. Način izbere podjetje NOACK. 
 
Pogodbena stranka nima pravice zadržati plačila zaradi nepopolne dostave, uveljavljanja garancije, 
jamstva ali reklamacije. 
 
Pogodbena stranka s svojimi zahtevki in zahtevki podjetja NOACK brez izjem ne more doseči pobota, 
če protiterjatev pogodbene stranke ni pravno priznana ali če je podjetje NOACK izrecno ne prizna. 
 
Pogodbena stranka ima pravico do pridržanja samo na podlagi sodne odločbe ali nasprotnega 
zahtevka, ki ga prizna podjetje NOACK in je s pravnega vidika povezan z zahtevki podjetja NOACK. 
 
  
VII.  PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE 

 
Podjetje NOACK dostavlja vse predmete prodaje izključno s pridržkom lastninske pravice. To pravico 
ima, dokler pogodbena stranka ne izpolni vseh obveznosti, šele nato se lastninska pravica prenese 
nanjo.  
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Pogodbena stranka je dolžna upoštevati postopke za varovanje lastninske pravice prodajalca. To velja 
posebno za pridržek lastninske pravice do blaga, zato mora paziti, da mu ne pade vrednost in ga na 
lastne stroške dobro zaščititi pred požarom, vlomom/krajo in vodo. 
 
Pogodbena stranka mora s predmetom prodaje ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in prevzeti 
celotno tveganje za blago s pridržkom lastninske pravice, kar velja posebno za propad, izgubo ali 
zmanjšanje vrednosti blaga. 
  
Dokler velja pravica pridržka lastninske pravice, sme kupec predmet prodaje uporabljati v trgovinskih 
poslih. V primeru odtujitve blaga s pridržano lastninsko pravico prenaša vse svoje pravice na podlagi 
pogodbe, ki jo je sklenil s tretjo osebo, na podjetje NOACK za zavarovanje zahtevka. Kupec ima 
pravico uveljavljati te zahteve, razen če zamuja s plačilom dolgov podjetju NOACK.  
 
Kupec je dolžan opraviti vse potrebne obveznosti za prepis lastništva, tudi če podjetje NOACK tega 
samo ne zahteva. Kupec je dolžen obvestiti odjemalce podjetja NOACK o odstopu lastninske pravice. 
Odstop pravice mora vnesti tudi v poslovne evidence, posebno v seznam prostih mest, ga zabeležiti v 
računu za stranke, in poskrbeti, da je viden na dobavnicah, fakturah itd. Podjetje NOACK mora imeti, če 
je to potrebno za zagotovitev lastnih pravic, na zahtevo omogočen omejen vpogled v evidence in knjige, 
da lahko preveri svoje stanje. 
 
V primeru rubeža ali drugih zahtevkov, ki jih uveljavlja tretja oseba, mora pogodbena stranka na 
primeren način uveljaviti lastninsko pravico podjetja NOACK in podjetje takoj obvestiti o stanju. 
 
Od zahtevkov zoper podjetje NOACK ni mogoče odstopiti brez izrecnega pisnega soglasja (prepoved 
odpovedi). 
 
 
VIII.  JAMSTVO, REKLAMACIJA 
 
Rok za uveljavljanje jamstva znaša 6 mesecev, če za posamezne predmete za dostavo ne veljajo 
posebni roki za jamstvo. Rok začne teči z dnem predaje.  
 
Blago ima napako oz. storitev je neustrezna, če dostavljeno blago ali izvedena storitev nima običajnih 
ali izrecno dogovorjenih lastnosti. Ta napaka je morala obstajati že v času predaje oz. izvedbe storitve. 
Obrnitev dokaznega bremena na podlagi člena 924 Splošnega civilnega zakonika (ABGB) ni mogoča. 
 
Pogodbena stranka mora v smislu člena 377 in naprej Zakonika o gospodarskih družbah (UGB) blago 
oz. storitev takoj preveriti, če ima kje napako. 
 
O napakah, ki jih odkrije, mora takoj obvestiti podjetje NOACK, vendar najpozneje 2 delovna dneva po 
odkritju napak. Napake mora kar se da natančno opisati in posredovati zadostno število fotografij z 
natančnim prikazom napak. 
 
O skritih napakah, ki jih odkrije, mora prav tako takoj obvestiti podjetje, vendar najpozneje 2 delovna 
dneva po odkritju napak. Napake mora kar se da natančno opisati in posredovati zadostno število 
fotografij z natančnim prikazom napak. 
 
Po obdelavi, mešanju ali povezovanju dostavljenega blaga z drugim blagom ali snovmi kupec ne more 
več uveljavljati jamstva in odškodnine zaradi kakršne koli škode. 
 
Pri okvarjenem blagu je kupec dolžan po dogovoru s prodajalcem izvesti ustrezne ukrepe za 
zavarovanje dokazil, kar stori uradnik za jemanje vzorcev ali potrjeni strokovnjak. V nasprotnem primeru 
izgubi kupec vse pravice do zahtevka, to velja posebno za jamstvo in odškodnino. Če tega ne stori, bo 
v primeru spora kot dokazilo in osnova za sklep veljal izključno vzorec, ki ga je morebiti odvzel 
prodajalec. 



 

NOACK & CO GmbH - Splošni pogoji poslovanja  6 / 7 

 
Če kupec ne opazi napake ali je ne opazi pravočasno, velja blago za sprejeto. Uveljavljanje jamstva ali 
odškodnine in pravica do ugovora proti zmoti glede napake v takih primerih ni mogoče.  
 
Zahtevke na podlagi jamstva, ki jih uveljavlja pogodbena stranka, lahko podjetje NOACK v vsakem 
primeru reši z menjavo, popravilom v primernem roku ali z znižanjem cene – rešitev izbere prodajalec. 
Pogodbena stranka lahko zahteva razveljavitev pogodbe samo v primeru, da je napaka huda in je ni 
mogoče rešiti z menjavo ali popravilom v primernem roku in če se pogodbena stranka ne strinja z 
znižanjem cene. 
 
Obstoj napake kupcu ne daje pravice, da jo odpravi sam ali prek tretje osebe, temveč mora prodajalcu 
najprej dati priložnosti, da jo v primernem roku sam odpravi. 
 
Poslovna stranka lahko uveljavi zahtevek za odškodnino, katerega namen je odpravljanje napake s 
popravilom ali menjavo, šele potem, ko podjetje NOACK zamuja z izpolnjevanjem zahtevkov na podlagi 
jamstva. 
 
Obveznost jamstva velja samo za napake, ki se pojavijo ob upoštevanju predvidenih pogojev 
obratovanja in ob normalni uporabi. Obveznost ni veljavna posebno pri napakah, ki so nastale zaradi 
 

 neprimernega ravnanja, ravnanja, ki je v nasprotju s priloženimi navodili, neodobrenega ravnanja, 
skladiščenja ali uporabe s strani pogodbene stranke ali njenih zaposlenih; 

 

 neustreznega popravila ali vzdrževanja, ki ga izvede pogodbena stranka ali oseba, ki jo stranka 
pooblasti, in posegov ali sprememb na lastno pest, ki jih podjetje NOACK ni izrecno odobrilo; 

 

 neupoštevanja določb o izdaji dovoljenja, navodil za uporabo, predpisov o obdelavi predmeta 
nakupa, varnostnih določb in drugih napotkov glede dostave, skladiščenja in pravilne uporabe; 

 

 kemičnih, elektrokemičnih ali električnih vplivov ter nezadostnega dovajanja elektrike; 
 
če pogodbena stranka ni izvedla obvezujočih storitev, posebno plačil, ali je to storila samo delno, sme 
podjetje NOACK zavrniti zahtevek na podlagi jamstva. 
 
Obveznost jamstva podjetja NOACK v vsakem primeru preneha veljati po preteku roka jamstva; regres 
pogodbene stranke v skladu s členom 33b ABGB po preteku roka je tako neveljaven zaradi samodejno 
izpolnjenih obveznosti jamstva. 
 
  
IX.  ODŠKODNINA 

 
Podjetje NOACK opominja, da je dostavljeno blago zanesljivo in uporabno samo, če kupec v celoti 
upošteva industrijske standarde, predpise o izdaji dovoljenja, varnostne določbe, navodila za uporabo, 
pogoje skladiščenja in prevoza in druge predpise, napotke ter obvestila proizvajalca. 
 
Podjetje NOACK odgovarja za škodo samo v primeru, da jo je storil namerno ali iz malomarnosti. 
Jamstvo za manjšo malomarnost prav tako ne velja, enako velja za nadomestilo posledične škode, še 
posebej za prekinitev dobrih odnosov in/ali izgubo poslovnih stikov, izgubo pri proizvodnji, izgubo 
podatkov, premoženjsko škodo in izgubljene prihranke, izgubo obresti in škodo, za katero terja 
odškodnino tretja oseba. To velja tudi za jamstvo za agente v skladu s členom 1313a ABGB. Jamstvo 
je tako omejeno izključno na škodo, ki se nanaša samo na predmet dostave in ne vključuje niti 
posledične škode niti poslabšanja obstoječe napake blaga. Vrednost vseh zahtevkov je omejena z 
nakupno ceno blaga. 
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Kupec mora (na zahtevo s preizkusom ali drugimi ustreznimi ukrepi) v vsakem primeru preveriti, če je 
dostavljeno blago brez napak in če je primerno za predvideni namen, kar velja posebno za mešanje ali 
obdelavo skupaj z drugimi komponentami. Če take kontrole ne izvede, je jamstvo prodajalca 
neveljavno. 
 
Določbe v teh SPP ali druge dogovorjene določbe o odškodnini veljajo tudi takrat, kadar oseba zahteva 
odškodnino namesto zahtevka na podlagi jamstva ali uveljavlja oboje.  
 
Zahtevki za odškodnino morajo biti vloženi na sodišču najpozneje v roku 6 mesecev od odkritja škode 
in povzročitelja škode, drugače so neveljavni.  
 
 
X. KONČNE DOLOČBE 

 
Sodišče v 1. okrožju Dunaja je edino pristojno za reševanje sporov in velja kot kraj obravnave vseh 
trenutnih in morebitnih bodočih zahtevkov, povezanih s poslovnimi odnosi. Podjetje NOACK ima 
pravico, da se obrne na sodišče, ki je pristojno za pogodbeno stranko. 
 
Za razlago teh Splošnih pogojev poslovanja in obravnavo vseh trenutnih ter bodočih zahtevkov v 
povezavi s temi poslovnimi stiki se uporablja izključno avstrijsko pravo, z izjemo zadevnih predpisov 
prodajnega prava Združenih narodov. 
 
Če je katera od teh določb v nasprotju z obveznimi zakonskimi določbami, postane neveljaven samo 
del določb in to ne vpliva na veljavnost ostalih dogovorov. V tem primeru se obvezujeta obe pogodbeni 
stranki, da bosta neveljavno določbo zamenjali s tako veljavno določbo, ki je po vsebini gospodarskega 
cilja najbolj podobna neveljavni določbi. Če se del pogodbe na podlagi obveznih zakonskih predpisov 
ne more sklicevati na katero od teh določb, velja enako tudi za drugi del. 
 
Morebitna nenemška različica teh splošnih pogojev poslovanja in pogojev dostave služi samo za 
poenostavitev. V primeru neskladnosti velja nemška različica dokumenta. 
 
Ti splošni pogoji poslovanja so bili oblikovani za transakcije med podjetniki. Če se uporabljajo tudi za 
transakcije s potrošniki v smislu člena 2(2)(I) avstrijskega zakona o varstvu potrošnika 
(»Konsumentenschutzgesetz«), veljajo samo do te mere, da niso v nasprotju z določbami prvega 
poglavja tega zakona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


