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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
 
 
Osnovni podatki družbe: 
 
Firma družbe: PRIGO podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brezovica 
Skrajšana firma: PRIGO, d.o.o., Brezovica 
Sedež in poslovni naslov družbe: Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica 
 
Matična številka: 5460271000 
Davčna številka: SI 56922159 
 
TTR:  

SI56 0294 5026 1242 954  

SI56 0316 2101 2566 191  

SI56 1010 0004 7923 233  

, odprt pri NLB d.d.  

, odprt pri SKB d.d.  

, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.  
 
Zastopnika: 
- Igor Pristavec, direktor 
- Štefan Pristavec, direktor 
 
Spletni naslov: http://www.prigo.si/ 
 
 
 
1. Splošno 
 
Splošni pogoji urejajo pravna razmerja med prodajalcem PRIGO, d.o.o., Brezovica (v nadaljevanju: 
prodajalec) in kupci hladilnih naprav z eno temperaturnim ali več temperaturnim načinom delovanja 
ter rezervnih delov proizvajalca Thermo King (v nadaljevanju: blago), določajo pravice in 
obveznosti obeh pogodbenih strank, določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni 
del morebitnih posebnih dogovorov med pogodbenima strankama. 
 
Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo skupaj z drugimi veljavnimi predpisi slovenskega prava ter 
prava Evropske unije. Uporabljajo se za vse posle na področju Slovenije, razen za tiste, za katere 
se prodajalec in kupec izrecno pismeno ne dogovorita drugače.  

2. Ponudba in naročilo  

Kupec mora naročilo ali povpraševanje jasno in nedvoumno definirati z vsemi potrebnimi podatki, 
specifikacijami, tehničnimi zahtevami.  

Prodajalca zavezujejo le ponudbe oz. predračuni dani v pisni obliki.    

Prodajalec garantira pogoje iz ponudbe oziroma predračuna samo v okviru njune veljavnosti. 
Veljavnost ponudbe oziroma predračuna prodajalca je 30 dni, če v ponudbi oziroma predračunu ni 
določen drugačen rok veljavnosti.  

https://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Podrobnosti.aspx?Tr=029450261242954&
https://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Podrobnosti.aspx?Tr=031621012566191&
https://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Podrobnosti.aspx?Tr=101000047923233&
http://www.prigo.si/
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Naročilo ali povpraševanje kupca, ponudba prodajalca (oz. predračun), kupčeva potrditev ponudbe 
(oz. predračuna) in ti splošni pogoji sestavljajo pogodbo med strankama (prodajalcem in kupcem), v 
kolikor ni pisno drugače določeno.  

Po potrditvi ponudbe oz. predračuna lahko kupec samo s pisnim soglasjem prodajalca spremeni 
naročilo oz. naročeno blago.  
 
Prodajalec določi prodajni program samostojno in je razviden iz aktualnega prospekta.  
 
Tehnični izgled v promocijskem materialu prodajalca je zgolj informativne narave.  

3. Cene in plačilni pogoji 

Za cene blaga velja: 
- prodajalec ceno določi s ponudbo oz. predračunom; 
- določena ponudbena cena se lahko spremeni, v kolikor cene blaga po določitvi cene spremeni 

proizvajalec blaga.  

Rok plačila je določen na predračunu oziroma računu. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar 
na računu prodajalca oz. proizvajalca.  

Če kupec ne plača ali je v zamudi pri plačilu kupnine, lahko prodajalec po pisnem opominu:  
- zaračuna zakonite zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila, 
- zavrne izročitev blaga, 
- zadrži blago na stroške kupca, 
- proda blago tretji osebi, 
- odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino. 

4. Dobava in prevzem 

Prodajalec dobavi blago po prejemu celotnega plačila.  

Če kupec blaga ne prevzame pravočasno, lahko prodajalec po pisnem opominu:  
- zadrži blago na stroške kupca, 
- proda blago tretji osebi, 
- po dveh koledarskih tednih odstopi od pogodbe v pisni obliki in od kupca zahteva 20 odstotkov 

dogovorjene nakupne cene kot odškodnino. 

5. Dobavni rok 

Okvirni čas dobave blaga je določen na ponudbi oz. predračunu.  
 
V primeru, da prodajalec ne more dobaviti blago v dogovorjenem roku, o tem nemudoma obvesti 
kupca in oceni čas zamude dobave ter mu sporoči novi rok dobave. Rok dobave ne vključuje 
časa montaže blaga s strani pooblaščenega servisa ali prodajalca in predaje vozila. 
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Če prodajalec brez ustreznega razloga blaga ne dobavi niti po preteku 1 meseca od 
dogovorjenega roka, kupec prodajalcu najprej v pisni obliki določi dodatni dobavni rok, ki ne sme 
biti krajši od 1 meseca, šteto od dne prejema pisnega obvestila o odobrenem dodatnem roku. 

 
Če prodajalec blaga tudi po izteku dodatnega roka še vedno ne dobavi, ima kupec pravico 
odstopiti od prodajne pogodbe oz. dogovora. 

 
V primeru, da nastanejo zamude pri izdelavi in dobavi blaga zaradi višje sile ali zaradi drugih 
izrednih okoliščin, za katere prodajalec ne more odgovarjati (npr. potres, požar, poplava, zamuda 
ali zavrnitev pri izdaji uradnih dovoljenj, stavka delavcev, zamuda prodajalčevega dobavitelja, 
zastoji v proizvodnji itd.), se lahko rok dobave tudi podaljša, predvidoma za čas trajanja teh 
razlogov.    
 
Prodajalec ne prevzema nobenih odgovornosti zaradi zamud, ki nastanejo na strani prevoznikov 
blaga. 
 
6. Prodaja s pridržkom lastninske pravice 
 
Prodano blago ostane last prodajalca tudi po izročitvi v posest kupcu in sicer vse dokler kupec ne 
plača celotne kupnine, morebitnih zaračunanih obresti ter stroškov izterjave. Enako velja tudi, če 
je kupec blago že namestil. 

7. Napake 

Kupec je dolžan očitne napake blaga grajati takoj ob prevzemu, skrite napake pa najkasneje v roku 
8 dni od dneva, ko so bile odkrite, sicer izgubi pravico iz naslova jamčevanja. Prodajalec ne jamči 
za napake blaga, če je bilo blago uporabljeno za namene, ki mu niso bili znani ob sklenitvi pogodbe. 
Prodajalec sestavi pisno poročilo, v katerem zapiše ugotovljene napake in ga podpišeta obe 
stranki. Poročilo se posreduje proizvajalcu Thermo King. Vse napake, ki v poročilu niso naštete in 
bi jih bilo mogoče opaziti ob prevzemu blaga, so izključene iz vsake nadaljnje pritožbe. 

Prodajalec ne jamči za skrite napake blaga po preteku 6 mesecev od dneva dobave. 

8. Garancija 

Prodajalec in proizvajalec pod garancijskimi pogoji proizvajalca Thermo King Ireland ltd. (v 
nadaljevanju: proizvajalec oz. Thermo King) jamčita, da blago brezhibno deluje ter nima napak 
materiala in proizvodnih napak. 

V skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca Thermo King veljajo za blago sledeči garancijski roki: 
 

Blago  
 

Garancijski rok 

Hladilne naprave   24 mesecev 

Rezervni deli 12/24 mesecev* 

S strani Thermo King-a prodane rabljene 
naprave 

ni garancije 
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*Standardna garancija proizvajalca za rezervne dele je 12 mesecev. Določeni deli imajo 24 mesečno 
garancijo. Neposredna prodaja rezervnih delov, ki niso nameščeni s strani tehničnega osebja 
prodajalca, imajo garancijsko dobo 90 dni.   

9. Prenos tveganja 

Tveganje za poškodbo ali izgubo blaga se prenese na kupca, ko: 
- prodajalec preda blago; 
- kupec ni pravočasno prevzel blaga ali prodajalec kupcu le tega ni izročil, ker ni bilo izvršeno 

plačilo. 

10. Delovni dan in delovni čas 

Za delavnik se po teh pogojih štejejo samo delovni dnevi prodajalca. Nedelje in dela prosti dnevi se 
ne štejejo za delovni dan. Delovni čas je od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00 ure, ob sobotah 
pa od 7.00 do 14.00 ure. 

11. Posebni dogovori 

Posebni dogovori glede količinskih popustov, plačilnega roka ipd. so mogoči samo v primeru pisnega 
dogovora. 

10. Končne določbe  

Stranki soglašata, da o morebitnem sporu glede obsega in pravic strank po sklenjenem dogovoru v 
skladu s pozitivno slovensko zakonodajo ter pravom Evropske unije odloča stvarno pristojno sodišče 
v Ljubljani.  

12. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja 

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo do preklica.  

 
 
Brezovica pri Ljubljani, oktober 2017 
 
 
 

PRIGO, d.o.o., Brezovica 
 
Igor Pristavec, direktor 
 
 
Štefan Pristavec, direktor 


