SPLOŠNI POGOJI
POSLOVANJA
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I. PODROČJE VELJAVNOSTI
(1) Vse dostave, storitve in ponudbe so osnovane izključno
na podlagi teh pogojev poslovanja, ki veljajo tudi za vsa
prihodnja poslovna sodelovanja, tudi če niso ponovno izrecno dogovorjeni. Nasprotni argumenti naročnika, ki se
sklicuje na lastne pogoje poslovanja, so s temi splošnimi
pogoji poslovanja zavrnjeni.
(2) Naročnik se zaveda, da lahko Styria Print Holding GmbH
po lastni presoji pooblasti povezana podjetja po določilih
člena 228 Trgovinskega zakonika, da izvršijo naročilo za
naročnika. V takih primerih Styria Print Holding deluje kot
posrednik naročila za račun drugega in se naročilo smatra
kot dogovorjeno med naročnikom in tretjo osebo; razen,
če se Styria Print Holding GmbH ali tretja oseba z naročnikom dogovorita drugače.
(3) Poleg tega lahko Styria Print Holding GmbH ali povezana
podjetja, kot navedeno v členu 228 Trgovinskega zakonika,
vključijo tretje osebe za pomoč pri izvedbi naročila.
(4) Odstopanja od teh veljavnih Pogojev poslovanja so zavezujoča le v primeru, da jih izvajalec naročila pisno potrdi.
(5) Ti Pogoji poslovanja so zavezujoči tudi v primeru, da posamezni deli zaradi kakršnihkoli razlogov niso veljavni.

končano dobavo, daje izvajalcu pravico, da tako povišanje
cen zaračuna. Ta pogoj naročnik izrecno potrjuje.
(4) Naknadne spremembe na zahtevo naročnika (npr. naročniške in avtorske korekture), vključno z mirovanjem
strojev, ki je bilo s tem povzročeno, bodo naročniku zaračunani.
(5) Prekoračitve ponudbe (predračun stroškov), ki so posledica naročnikovih sprememb, veljajo za potrjene s strani naročnika. V takih primerih se naročnik odpoveduje odstopni
pravici. Spremembe naročila ali dodatna naročila se lahko
zaračunajo po primernih cenah.
(6) Stroški osnutkov se zaračunajo ločeno in niso vključeni v
ceno dobave. To velja za vse posebne želje, ki presegajo
običajne okvirje, npr. izdelava vzorcev, skončanje in sestavljanje (kompletiranje) tiskarskega dela. Vzorci in osnutki, izdelani na željo naročnika, v vsakem primeru ostanejo
last izvajalca in se zaračunajo ločeno, tudi če se naročilo
ne izvrši.
(7) Naročnik nosi stroške za prenose podatkov, ki jih sam zahteva (npr. preko ISDN). Za napake v prenašanju izvajalec
ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nikakršnih
jamstev.

II. CENOVNE PONUDBE
(1) Cene, ki jih izvajalec navede v ponudbi izvajalca naročila, veljajo pod pogojem, da podatki naročila, ki temeljijo
na ponudbi, ostanejo nespremenjeni. Če ni drugače dogovorjeno, cene ne vključujejo stroškov prevoza, poštnin,
zavarovanja in drugih stroškov razpošiljanja. Če v ponudbi
ni drugače navedeno, veljajo dnevne cene, ki se lahko prilagodijo glede na trenutno cenovno situacijo v času tiska,
za vse materiale, povezane z naročilom, kot so podlage
za tisk (papir, karton itn.), tiskarska oprema (filmi, reproji, tiskarske forme itn.), materiali za vezavo in tudi vsi
posebni stroški distribucije (posebno pakiranje itn.). Cene
vključujejo le osnovno pakiranje (ovoj) tiskovin. V primeru, da naročnik želi posebno pakiranje (lepenka, karton,
škatla), se mu zaračunajo dodatni stroški. Naše dostavne
palete so strankam na voljo kot vračljive palete. Nevrnjene palete se naročniku zaračunajo.
(2) Naročila, ki v katerikoli točki vsebinsko odstopajo od ponudbe, so zavezujoča le, vkolikor so potrjena s strani izvajalca naročila. V primeru, da se vsebina potrdila naročila
razlikuje od podanega naročila, je po prejemu te potrditve
naročila potrebno izraziti nasprotovanje.
(3) Cenovne ponudbe niso zavezujoče, razen v primeru, da
je to izrecno dogovorjeno. Povišanje pomembnih stroškov
povezanih z izdelkom (npr. filmi, tiskarske plošče, nosilci
podatkov, papir, karton, klišeji, repro material, material za vezavo, stroški prenosa podatkov itn.) in povišanje
stroškov dela na podlagi kolektivnih pogodb ali zakonskih
predpisov po času izstavitve ponudbe, vendar pred do-

III. ZARAČUNANE CENE Izvajalec naročila fakturira svoje dobave in storitve na dan, ko jih delno ali v celoti dobavi,
za naročnika uskladišči ali jih zanj hrani pripravljene. Zaračunana cena lahko odstopa od cene v naročilu v primeru,
da pride do sprememb v osnovi izračuna omenjeni pod točko II ali kadar so spremembe zahtevane s strani naročnika
po oddaji naročila.
IV. PLAČILNI POGOJI
(1) Neto gotovina po prejemu računa. V primeru valutnih
menjav, čekov ali nakazil - prenosov je odločilen tisti dan,
na katerega banka izvede dobropis za izvajalca.
(2) Izvajalec lahko zahteva predplačilo za zagotovitev večjih
količin papirja in kartona, posebnih materialov ali storitev.
(3) Izvajalec naročila ni zavezan izvršiti naročila pred prejemom dogovorjenega predplačila. V vsakem primeru iz
tega sledeče posledice (npr. prekoračitev rokov dobave)
bremenijo naročnika.
(4) Naročnik lahko uveljavlja pobot le na podlagi nesporne ali
pravnomočno ugotovljene terjatve. Naročnik, ki je trgovec
in je kot tak vpisan v register (sodni oz. register podjetnikov) ni upravičen do pridržne pravice in do kompenzacije
- pobota.
(5) Upravičene reklamacije naročniku ne dajejo pravice do
zadržanja celotnega, vendar zgolj primernega dela zneska
računa.
V. ZAMUDA PRI PLAČILU
(1) V primeru, da postane znano bistveno poslabšanje fi-
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nančnih razmer pri naročniku ali le ta s plačilom zamuja,
ima izvajalec pravico zahtevati takojšnje poplačilo vseh
računov, vključno s tistimi, ki še niso zapadli. Izvajalec ima
pravico, da nadaljnje delo na tekočih naročilih izvršuje
glede na prejeta plačila. Poleg tega ima izvajalec pravico,
da še nedobavljeno blago zadrži, ter da pri neplačilu sorazmernih plačil nadaljnje delo na tekočih naročilih prekine.
(2) Pri zamudi plačila se zaračunajo obresti, ki jih za zamudo
zaračuna banka. Uveljavljanje ostalih zahtevkov za povrnitev škode, nastale zaradi zamude s plačilom, s tem ni
izključeno.
(3) Naročnik se v primeru zamude s plačilom zavezuje izvajalcu povrniti vse nastale stroške opominov in izterjav,
vkolikor so ti potrebni za ustrezno uveljavljanje pravic.
Pri tem se naročnik še posebej zavezuje povrniti najvišjo
odmeno vključene agencije za izterjavo denarnih terjatev,
kot jo določa odlok avstrijskega Ministrstva za gospodarstvo in delo o najvišjih tarifah ustreznih odmen agencij za izterjavo denarnih terjatev. Poleg tega se mora povrniti vsa
nadaljna škoda, še posebej škoda povzročena zaradi ustrezno višjih obresti na vseh morebitnih kreditnih računih
izvajalca naročila zaradi neplačila, neodvisno od dolga za
zamujeno plačilo.
VI. DOBAVNI ČAS
(1) Dobavni čas se začne z dnem prejetja naročila, vkolikor
je izvajalcu vsa delovna dokumentacija na voljo v jasni in
nedvoumni obliki in vkolikor na potrditvi naročila ni opaženo nič odklonskega. Dobavni čas se konča z dnem, ko blago
zapusti obrate izvajalca.
(2) Dogovorjeni dobavni roki veljajo za približne roke, vkolikor
niso izrecno pisno dogovorjeni kot fiksni termini. V primeru
dogovorjenih fiksnih rokov se ob naročilu določijo dolžnosti
sodelovanja (npr. dobava podatkov brez napak, preverjanje začetnih in vmesnih rezultatov, dostava filmov, predlog,
avtorskih popravkov itn.). in njihovi roki. V primeru, da naročnik ne izpolnjuje svojih dolžnosti sodelovanja oz. se ne
drži dogovorjenih rokov, izvajalec ne jamči za upoštevanje
dogovorjenega termina dobave. To velja tudi v primeru,
da naročnik naknadno spremeni naročilo. Poleg tega ima
izvajalec pravico do nadomestila s tem povezanih stroškov.
(3) Dobavni čas je prekinjen, medtem, ko naročnik preverja
prve odtisnjene pole, zadnje odtise pred tiskom ali proizvodni vzorec.
(4) V primeru zamujene dobave lahko naročnik zahteva odstop
od pogodbe le po določitvi ustreznega podaljšanega roka.
Dodatni rok mora biti prilagojen vrsti in obsegu naročila.
(5) V primeru višje sile ali drugih nepredvidljivih ali neobičajnih okoliščin ali okoliščin izven kontrole, kot so težave pri
nakupu materijala, motnje v proizvodnji, stavke, prekinitve dela, pomankanje prevoznih sredstev, uradne intervencije, težave pri oskrbi z energijo itn. – tudi če se zgodijo
na strani dobaviteljev ali podizvajalcev - se dobavni čas
ustrezno podaljša, če je izvajalec oviran pri pravočasnem
izpolnjevanju svojih obveznosti. V primeru, da je zaradi
navedenih okoliščin izvedba dobave ali storitve nemogoča
ali nesprejemljiva, je izvajalec prost izpolnjevanja obveznosti. Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če zamuda pri
dobavi traja dlje kot dva meseca. V primeru, da se dobavni
čas podaljša ali je izvajalec prost izpolnjevanja obveznosti, naročnik nima pravice zahtevati nadomestila škode. Izvajalec se na zgoraj omenjene okoliščine lahko sklicuje le
v primeru, da naročnika o njih nemudoma obvesti.

VII. DOSTAVA
(1) Dostave iz proizvodnje izvajalca se izvajajo na stroške
in odgovornost naročnika, če to ni drugače dogovorjeno.
Zavarovanje prevoza se opravi le na izrecno željo in na
stroške naročnika. Odgovornost preide na naročnika takoj,
ko je pošiljka predana izvajalcu prevoza ali ko pošiljka za
namen pošiljanja zapusti skladišče izvajalca. V primeru,
da je pošiljka na naročnikovo pobudo zadržana, le ta prevzame odgovornost z obvestilom, da je pošiljka pripravljena za prevoz.
(2) Dobava manjše ali večje količine je dovoljena do 5% pri
enostavnih delih, do 10 % pri težjih ali večbarvnih delih in
se zaračuna sorazmerno na podlagi nadaljnjega tiska. Pri
dostavljenem materialu se dodatno upoštevajo tudi norme
toleranc industrije dobaviteljev polizdelkov. Pri dobavah
posebnih izdelav papirjev pod 1.000 kg se procentni deleži
zvišajo na 10% ali 20%, pod 2.000 kg na 8% ali 15%.
VIII. ZAPISNE ALI TISKARSKE NAPAKE, KOREKTURE
(1) Zapisne napake so brezplačno odpravljene, če jih izvajalec stori namerno ali iz malomarnosti.
(2) Spremembe v primerjavi z natisom preloma bodo naročniku zaračunane glede na porabljeni delovni čas (avtorske
korekture). Telefonsko, po faksu ali elektronski pošti zahtevane spremembe izvajalec izvaja brez jamstva za pravilnost. Če naročnik spremembe oziroma korekture sporoči
po elektronski pošti, je naročnik dolžan izvajalca o tem
elektronskem sporočilu na primeren način obvestiti (npr.
po telefonu ali faksu). To velja še posebej za naknadne
spremembe že natisnjenih poskusnih odtisov.
(3) Poskusni odtisi so naročniku predloženi le na njegovo izrecno zahtevo. Izvajalec lahko poskusne odtise predloži
brez dogovora. V tem primeru je naročnik zavezan, da poskusne odtise v dogovorjenem roku odobri. Potrditev velja
za sprejeto tudi v primeru, da rok za potrditev poteče brez
povratne informacije. V primeru, da se naročnik odpove
predložitvi poskusnega odtisa, je le ta odgovoren za nepravilnosti v tisku, ki so bile s tem povzročene.
IX. NEIZPOLNITEV PREVZEMA
(1) Naročnik je po pogodbi dolžan poslano ali za prevzem
pripravljeno blago takoj prevzeti; če te obveznosti ne izpolni, velja pošiljka za prevzeto na dan, ko bi se prevzem
po pogodbi moral opraviti; s tem odgovornost za morebitno nenamerno povzročeno izgubo preide na naročnika.
(2) Izvajalec naročila je upravičen, da v primeru neizpolnitve prevzema ali nezmožnosti dostave zaradi višje sile na
stroške in odgovornost naročnika blago uskladišči ali shrani
pri špediterju.
X. REKLAMACIJE, GARANCIJA
(1) Naročnik mora preveriti, da je dostavljeno blago v skladu
s pogodbo, kot tudi preveriti pravilnost poslanih pred- in
vmesnih izdelkov. Odgovornost za morebitne napake preide na naročnika, ko so izdelki potrjeni za tisk, razen če gre
za napake, ki so se pojavile ali razkrile šele v proizvodnem
postopku po potrditvi tiska. Enako velja za vse ostale potrditve naročnika za nadaljnjo proizvodnjo.
(2) Ugovori (reklamacije) na podlagi očitnih napak se naznanijo takoj po izdobavi in neposredno izvajalcu. Prikrite
napake se mora pri izvajalcu uveljavljati takoj po odkritju, vendar najkasneje v treh mesecih po tem, ko je blago
zapustilo obrate izvajalca oz. ni več pod njegovo kontrolo.
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(3) Reklamacijski roki za premično blago znašajo 3 mesece.
(4) Pravna domneva člena § 924 Avstrijskega civilnega zakonika je izključena. Obstoj napake mora naročnik dokazati v
času predaje.
(5) Pravica do povračilnega zahtevka po členu § 933 b, drugi
stavek Avstrijskega civilnega zakonika, zastara dve leti po
opravljeni storitvi izvajalca.
(6) Pri upravičenih reklamacijah je izvajalec zavezan k popravilu v garancijskem roku, in sicer do višine vrednosti
naročila. Odgovornost izvajalca za posledično povzročeno
škodo zaradi napak je izključena.
(7) Napaka na posameznem delu dobavljenega blaga ne upravičuje reklamacije celotne dostave.
(8) V vseh tiskarskih postopkih pri barvnih reprodukcijah
se ugovori na zanemarljiva odstopanja od originala ne
upoštevajo. Enako velja za primerjavo med poskusnim in
končnim odtisom, še posebej, če sta tiskana na različnih
papirjih. Garancija za obstojne lastnosti barv, bakrenja,
lakov, impregnacij, lepljenja in gumijastih prevlek veljajo
v obsegu, za katerega se dobavitelji zavežejo izvajalcu.
(9) V primeru, da je naročniku kot vmesni izdelek za korekturo predložena digitalna verzija za končno potrditev pred
tiskom, je tu izrecno opozorjeno, da lahko končni izdelek
zaradi različnih produkcijskih procesov barvno odstopa. V
primeru, da naročnik želi obvezujočo predlogo, se dodatni
poskusni odtis izvede proti plačilu.
(10) Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren za škodo, ki
je povzročena s pomankljivim uskladiščenjem izdelkov s
strani naročnika.
(11) V primeru, da zavrnjenih tiskarskih izdelkov izvajalcu
ni možno vrniti, se garancijski zahtevek oz. zahtevek za
nadomestilo škode lahko uveljavljata le v primeru, da je
izvajalcu predložena natančna dokumentacija o napaki,
ki ustreza priznani metodi kontrole kakovosti. Naročnik v
tem primeru prizna izvajalčevo dokumentacijo o kakovosti, ki temelji na priznani metodi zagotavljanja kakovosti.
XI. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
(1) Zahtevki za nadomestilo škode so izključeni, vkolikor škoda ni povzročena z namerno ali hudo malomarnostjo. V
vsakem primeru je višina škodnega nadomestila omejena
z vrednostjo naročila. Zahtevki za škodno nadomestilo
zaradi nezmožnosti dobave so omejeni na nadomestilo predvidljive škode in višino vrednosti naročila. Zgoraj
omenjene omejitve odgovornosti v istem obsegu veljajo za
pomočnike izvajalca pri izvedbi pogodbe in tudi za vsakršno odgovornost, ki bi izhajala iz napake zaradi slabe izbire
pomočnika, še posebej pri točki I.(2).
(2) V primeru odgovornosti se sme zahtevati le denarno nadomestilo, pri čemer je odgovornost omejena na višino
vrednosti naročila. S tem je naročniku priporočena sklenitev dodatnega zavarovanja. Odgovornost za izgubljeni
dobiček, posredno ali posledično škodo, škodo povzročeno
tretji osebi, izostalih prihrankov, izgubo obresti, negmotno
škodo, kot tudi škodo tretjega upravičenca itn., je v vsakem primeru izključena.
(3) Zahtevki za nadomestilo škode se morajo pravno uveljavljati v roku šestih mesecev od ugotovitve škode ali v treh
letih od dobave oz. dokončanja storitve, drugače niso veljavni. Po enem letu od dostave oz. dokončanja storitve s
strani izvajalca dokazno breme preide na naročnika.
(4) V primeru, da se upošteva odgovornost izvajalca, je le ta
oproščen odgovornosti v višini, v kateri naročniku odstopi

obstoječe in izterljive zahtevke do podjetij, ki izvajajo
dostavo ali nadaljnje storitve.
(5) Obveznost povračila škode pri zahtevkih zaradi odgovornosti za izdelke (produktna odgovornost) po Zakonu o
odgovornosti za izdelke ali drugih predpisih je, - če to ni
pravno določeno – izključena. Polna vsebina omejitve odgovornosti mora biti uvedena do morebitnih potrošnikov,
z obveznostjo nadaljnje uvedbe. Predmet dostave nudi le
tisto stvarno kritje, katero je lahko pričakovano z upoštevanjem materialno-specifičnih lastnosti.
XII. DOSTAVLJENO GRADIVO IN PODATKI
(1) Gradivo, ki ga predloži naročnik, kot so vzorci, filmi, nosilci podatkov vseh vrst, papir itn., morajo biti na sedež
izvajalca dostavljeni brezplačno. Prejem je potrjen brez
odgovornosti za pravilnost količin, ki so navedene v dostavnih dokumentih. Izvajalec lahko šele med produkcijskim
procesom izvede pravilen prevzem in pregled. Izvajalec ni
obvezan k testiranju in opozarjanju v zvezi z gradivom,
s podatki (na primer poslanimi preko ISDN) in tiskarskimi
pripravami, kot so stavki, poskusni odtisi z vnešenimi popravki in podobno, diskete, filmi itn., katere posreduje naročnik ali od njega postavljeni tretji. Pravilnost podatkov,
shranjenih na nosilcih podatkov oz. prenesenih (besedilo,
slike), s strani izvajalca ni preverjena. Izvajalec ni odgovoren za napake v in s tovrstno od naročnika neposredno ali
posredno posredovano tiskarsko obliko, kot tudi ne za napake na končnem izdelku, ki so posledica pomankljivo poslanih podatkov. Če naročnik od izvajalca zahteva pregled,
se le ta, kot tudi morebitna korektura, zaračunata posebej.
(2) Predloge, ki jih naročnik predloži na podlagi naročila (npr.
računalniški natisi, digitalni odtisi), niso obvezujoče. Končni izdelek lahko vsebuje barvna odstopanja, ki so povzročena z različnimi produkcijskimi procesi. Če je zaželena
obvezujoča predloga, se proti plačilu naredi poskusni odtis.
Obdelava podatkov sledi le na izrecno željo naročnika in
se posebej zaračuna. Če naročnik ne posreduje nobenega
zavezujočega poskusnega odtisa ali drugega poskusnega
odtisa, oz. ga ne naroči pri izvajalcu, le-ta ne prevzema
nobene odgovornosti za pravilnost osvetljevanja oz. tiska.
Enako velja v primeru, da so tehnični podatki, predloženi
na podlagi naročila, nepopolni ali nepravilni.
(3) Obveznost do varovanja podatkov obvezuje izključno naročnika. Neodvisno od tega je izvajalec upravičen do izdelave kopije podatkov.
(4) Za prevzem od naročnika posredovanih podatkov veljajo
aktualna navodila za prevzem podatkov.
XIII. DOKUMENTACIJA NAROČILA
(1) Izvajalec za rokopise, osnutke, predloge, klišeje, diapozitive, filme, nosilce podatkov in ostalo dokumentacijo v
okviru odstavka
XII.
(1) jamči do trenutka 4 tedne po izvedenem naročilu. Poleg
tega izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za dokumentacijo, ki ni zahtevana nazaj. Izvajalec tudi ni odgovoren, da te dokumente in predmete, ki služijo ponovni
uporabi, hrani dlje od navedenega roka.
(2) Z zgoraj omenjeni predmeti se bo, vkolikor jih naročnik
preda na razpolago, do roka dostave skrbno ravnalo. Izvajalec jamči za poškodbe le v primeru namerne ali hude
malomarnosti.
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(3) V primeru, da se zgoraj opisani predmeti zavarujejo, je
naročnik za to dolžan poskrbeti sam.
XIV. SKLADIŠČENJE TISKANIH IZDELKOV IN PODOBNEGA, ARHIVIRANJE PODATKOV
(1) Za izvajalca ne obstaja nobena obveznost, da tiskane izdelke, delovne pripomočke, vmesne izdelke in tiskarske
predloge (npr. podatki za osvetljevanje, filmi, montaže,
klišeji, tiskarski cilindri, izsekovalna orodja, papir itn.),
hrani po izvedbi naročila, razen v primeru posebnega dogovora z naročnikom; v tem primeru nosi stroške in odgovornost za skladiščenje naročnik.
(2) Če se z izvajalcem izrecno dogovori začasno uskladiščenje, le-ta nosi odgovornost za škodo, ki nastane na blagu
med skladiščenjem, le v primeru naklepa ali hude malomarnosti. Izvajalec ni dolžan skleniti zavarovanja za kritje
tveganja uskladiščenega blaga.
(3) Skladiščenje končnih izdelkov ali polizdelkov, ki so skladiščeni dlje kot en teden, se zaračuna. XV. PERIODIČNA
DELA Če naročilo vsebuje redno ponavljajoča se tiskarska
dela in se ne dogovori glede končnega ali odpovednega
roka, se naročilo lahko razreši le na podlagi pisne odpovedi
s trimesečnim odpovednim rokom na koncu koledarskega
četrtletja.
XVI. LASTNINSKA PRAVICA Poslovni predmeti, delovni pripomočki in polizdelki, posebno stavki, nosilci podatkov,
tiskarske plošče, litografije, filmi, plošče, matrice, štance, stereo in galvano material, ter ostala za produkcijski
postopek potrebna oprema (tiskarski pripomočki), kot tudi
obdelani podatki, katere naročnik predloži za izdelavo izdelkov po naročilu, ostanejo v lasti izvajalca in se jih ne
izroči, četudi je naročnik plačal nadomestilo vrednosti oz.
se jih zaračuna posebej. Dostave za uporabo ni. To velja
tudi za delovna orodja (tiskarske pripomočke) in podatke, ki jih po pooblastilu k naročilu obvezanega naročnika
izdela drugo podjetje. Shramba zgoraj omenjenih orodij
(tiskarskih pripomočkov in podatkov) za izvedbo tiskarskega naročila se po zaključku tiskarskega naročila izvrši na
izrecno naročilo naročnika, ki izvajalcu nadomesti s tem
nastale stroške.
XVII. AVTORSKE PRAVICE
(1) Vkolikor je izvajalec sam imetnik avtorskih in izvajalskih
pravic na dostavljenih izdelkih ali njihovih delih, pridobi
naročnik s prevzemom dobave le neizključno pravico, da
dostavljene izdelke razširi; običajno ostanejo pravice do
uporabe, še posebno pravica do razmnoževanja, v lasti izvajalca nespremenjene v veljavi. Izvajalec ima izključno
pravico do uporabe s svoje strani izdelanih reprodukcijskih
sredstev (tiskarski stavki, obdelani podatki, nosilci podatkov, filmi, reprodukcijski materijal in ostalo) ter tiskarskih
izdelkov (krtačni odtisi, grobi odtisi in ostalo) za izdelavo
reprodukcijskih primerkov. Izvajalec ni obvezan k predaji
takšnih reprodukcijskih sredstev, tudi ne za vzroke uporabe.
(2) Izvajalec ni dolžan preveriti, ali je naročnik upravičen do
tega, da predloge na kakršenkoli način razmnožuje, naročilu ustrezno obdeluje ali spreminja oz. drugače uporabi, temveč je upravičen domnevati, da naročniku pripadajo vse pravice tretjih oseb, ki so potrebne za izvedbo
naročila. Naročnik izrecno zagotavlja, da s temi pravicami
razpolaga.

(3) Če naročnik za nadaljno obdelavo poslanih podatkov posreduje pisave oz. uporabniški software, naročnik izvajalcu
zagotavlja, da ima pravico do omejenega posredovanja
uporabe. Izvajalec zagotavlja naročniku, da te pisave oz.
uporabniški software uporablja le za izvedbo konkretnega
naročila.
(4) Naročnik je zavezan izvajalca zavarovati pred vsemi zahtevki, vloženimi s strani tretjih oseb iz naslova kršitev
avtorskih pravic, iz pravic izvajalskega varstva, ostalih
varstvenih pravic ali pravic do varstva osebnostnih pravic.
Izvajalec mora o takih zahtevkih naročnika nemudoma obvestiti in v primeru pravnih postopkov naročniku tudi predložiti obvestilo tretje osebe. Če naročnik ne pristopi kot
sospornik izvajalca v postopkih, povezanih z obvestilom –
zahtevkom tretjih oseb, je izvajalec upravičen do tega, da
pravico-zahtevek tožniku pripozna in od naročnika ne glede
na upravičenost pripoznanega zahtevka dobi odškodnino.
XVIII. ODGOVORNOST POSREDNIKOV V primeru, da v imenu
tretje osebe nastopi posrednik naročila, le ta jamči za
uresničitev naročnikove zahteve kot porok in plačnik. Izvajalec ima pravico, da plačilo odprte terjatve zahteva od
posrednika, najprej po neuspešnem opominjanju principala. Posrednik se zavezuje pravice izvajalca prenesti na
principala.
XIX. LASTNINSKI PRIDRŽEK
(1) Dostavljeno blago ostane do celotnega poplačila dobavne
cene v lasti izvajalca.
(2) Sledeči pogoji veljajo le za poslovne odnose z naročniki,
ki so trgovci in kot taki vpisani v sodni register oz. register
podjetnikov: blago ostane v lasti izvajalca do celotnega
plačila vseh do dneva računa obstoječih terjatev izvajalca
do naročnika. Pri tekočem računu šteje pridržana lastnina
kot zavarovanje za saldo terjatev izvajalca. Terjatve naročnika iz preprodaje pridržanega blaga so izvajalcu odstopljene, ko je podano naročilo, da se zavarujejo vsi dolgovi
izvajalca iz poslovnega odnosa. Naročnik ima pravico in je
pooblaščen, da pridržano blago osnovano na prodajni pogodbi, pogodbe o delu in zaposlitvi, pogodbi za delo in material ali podobni pogodbi proda, če je naročilo iz ponovne
prodaje prenešeno na izvajalca. Za izdelke, ki so zaščiteni
z avtorskimi pravicami, je naročnik zavezan, da izvajalcu
priskrbi uporabniške pravice (pravico izkoriščanja) ali da
te pravice prenese na izvajalca. Naročnik nima pravice do
drugih pravic razpolaganja s pridržanim blagom. Na zahtevo izvajalca, mora naročnik tretjo osebo, ki naroča, obvestiti o asignaciji za plačilo izvajalcu. V primeru, da vrednost
zavarovanj izvajalca presega vrednost terjatev v celoti več
kot za 20%, ima izvajalec pravico do tega, da na zahtevo
naročnika ali tretje osebe, ki se je tičejo zavarovanja, izvajalca sprosti zavarovanja po naročnikovi izbiri.
XX. PRIDRŽNA PRAVICA Izvajalec ima po členu § 369 Avstrijskega trgovinskega zakonika pridržno pravico na predlogah,
diapozitivih, filmih, repro materialu, rokopisih, nosilcih
podatkov, surovinah in ostalih predmetih, ki jih je poslal
naročnik, do celotne izpolnitve vseh zapadlih terjatev iz
poslovnega sodelovanja.
XXI. NATIS IMENA ALI BLAGOVNE ZNAMKE Izvajalec je upravičen do natisa svojega imena podjetja ali blagovne znamke na skončane izdelke brez posebne privolitve naročnika.
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XXII.VELJAVNO PRAVO, KRAJ IZPOLNITVE, VELJAVNO SODIŠČE
(1) Velja avstrijsko materialno pravo. Uporabnost konvencije
Združenih narodov za pogodbe mednarodne prodaje blaga
je izključena. Pogodbeni jezik je nemščina.
(2) Kraj izpolnitve za dostavo in plačilo je sedež izvajalca.
(3) Veljavno sodišče za pravne spore o obstoju ali neobstoju poslovnega sodelovanja, ki temelji na teh dostavnih in
plačilnih pogojih, ali za pravne spore, ki izhajajo iz takega
pogodbenega odnosa, je za tožbe izvajalca - na izbiro izvajalca - sodišče izvajalca ali splošno sodišče naročnika. Za
tožbe proti izvajalcu je izključno pristojno splošno sodišče
izvajalca.
XXIII. DOGOVOR O NAROČILU Vsi dogovori glede naročila, vključno z naknadnimi spremembami, dopolnitvami itn. so
veljavni le v pisni obliki. Ustni dogovori, npr. z zaposlenimi
na terenu, niso veljavni, vkolikor niso pisno potrjeni.
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