
 

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI 

 

 

Splošno 

Splošni prodajni pogoji opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa blaga in storitev pri podjetju Rejda 

d.o.o. Splošni prodajni pogoji se uporabljajo za vse naše ponudbe, pogodbe, dobave in druge storitve. 

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.rejda.si, na zahtevo kupca pa mu kadarkoli 

izročimo pisni ali elektronski izvod splošnih pogojev. 

 

Z oddajo naročila, s plačilom predračuna ali z nakupom blaga kupec v celoti sprejme te splošne pogoje. 

Vsa naročila, sporazumi ali spremembe morajo biti s strani podjetja Rejda d.o.o. potrjeni v pisni obliki, 

sicer se ne štejejo kot pravno zavezujoči. 

 

Za nakup blaga poleg teh splošnih pogojev veljajo tudi veljavni Splošni prodajni pogoji proizvajalcev 

izdelkov, ki so objavljeni na njihovih spletnih straneh ali jih podjetje Rejda na drug način posreduje 

kupcu. 

 

Kakovost 

Kakovost izdelkov in storitev je v skladu s komercialnimi in tehničnimi specifikacijami, ki jih zagotavlja 

proizvajalec oz. dobavitelj izdelkov. Šteje se, da je kupec pred nakupom izdelka oz. storitve seznanjen 

s temi specifikacijami in je odgovoren za kontrolo in preverjanje izdelkov.  

 

Naročila 

Na podlagi povpraševanja kupca prodajalec pripravi ponudbo ali predračun, ki prodajalca zavezuje za 

čas, naveden na ponudbi ali predračunu. Pravno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane, ko 

prodajalec prejme kupčevo potrditev ponudbe ali predračuna bodisi s pisno naročilnico bodisi s 

plačilom predračuna.  

 

Vse priloge k ponudbi ali predračunu (kot so tehnične rešitve, skice, fotografije ipd.) za prodajalca niso 

zavezujoče. Prodajalec za vsebino prilog, ki jih pridobi od proizvajalca ali dobavitelja in jih posreduje 

kupcu, ne odgovarja.  

 

Prevoz - škoda - prevzem - roki dobave - reklamacije 

V primerih, ko smo odgovorni za prevoz izdelkov, bomo vedno izbrali prevoznika v najboljšem interesu 

stranke, vendar ne bomo odgovorni za škodo, zamude ali sodne spore, ki izhajajo iz takšne izbire. Kupec 

mora zahtevek v zvezi s škodo, povzročeno med prevozom, podati v pisni obliki.  

 

Kupec se zavezuje, da bo proizvode neposredno ob njihovem prevzemu temeljito pregledal in preveril 

količino dobavljenih izdelkov. Morebitne zaznamke ali odstopanja kupec ob pregledu zabeleži na 

dobavnico. Šteje se, da so izdelki prevzeti, če naročnik ob prevzemu ne opravi pregleda in prodajalca 

ne obvesti o kakršnih koli napakah. Če na dobavljenih izdelkih ni nobenih napak oz. kupec zazna le 

zanemarljive napake, se po zaključku pregleda šteje, da je blago sprejeto, kar kupec potrdi s podpisom 

dobavnice.  

 

Podjetje Rejda ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, vključno z zahtevki tretjih oseb, nastalo 

zaradi uporabe ali okvare prodanih izdelkov.  

 



V primeru zahtevka, ki se nanaša na kakovost in učinkovitosti izdelka, in je ta zahtevek podprt s 

strokovnim mnenjem, ki sta ga sprejeli obe strani, v nobenem primeru ne bomo odgovorni za škodo ali 

odškodnino, ki presega zamenjavo izdelka z napako ali povračila zneska, ki ga je kupec plačal za 

proizvode. Vsak tako nadomeščen ali povrnjen izdelek bo kupec vrnil prodajalcu. Naša odgovornost za 

škodo v zvezi z izdelkom je omejena na splošne določbe zakona. 

 

Lastninske pravice 

Lastninska pravica na proizvodih preide na kupca, ko so ti v celoti plačani. Podjetje Rejda d.o.o. si 

pridržuje lastninsko pravico na proizvodih do prejetja popolnega plačila. 

 

Blagovne znamke 

Blagovne znamke izdelkov, ki so predmet prodaje, ostajajo izključna last njihovih lastnikov. Brez 

izrecnega dovoljenja jih ni dovoljeno uporabljati v nobeni obliki. 

 

Reševanje sporov 

Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem velja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje 

vseh sporov je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. 

 

 

Domžale, 7.4.2021 


