
Pogodba o poslovnem sodelovanju 

Sklenjen med 

CENTER AG d.o.o., Suhadole 100, 1218 KOMENDA 

davčna številka SI95181768 zavezanec za DDV DA 

TRR 02312-0015810912 ki jo zastopa direktorica Irena Gašperlin, 

(v nadaljnjem besedilu prodajalec) 

 

In 

 

samostojni podjetnik - družba,                                                                          zastopnik 

 

naslov 

ID št za DDV.: SI                                       TRR:  

e-pošta:                                                      Tel.: 

oseba za naročanje:                                                 e‐pošta:  

oseba za naročanje:                                                 e‐pošta: 

oseba za naročanje:                                                 e‐pošta: 

(v nadaljnjem besedilu kupec) 

 

1.člen 

PREDMET POGODBE 

Kupec in prodajalec se s to pogodbo dogovorita o medsebojnih pravicah in dolžnostih za 

tekoče in nemoteno poslovanje v prometu blaga. 

Predmet te pogodbe sta prodaja oz. nakup blaga iz celotnega asortimana poslovnega 

programa prodajalca. 

 

2.člen 

CENE BLAGA 

Cene blaga, ki so predmet te pogodbe, so veleprodajne. 

Dostava blaga je brezplačna (CFR kupec), razen za dobave, katerih vrednost je manjša 

od 210 €, kjer dostavo plača kupec (EXW) po znesku. 

Enkratno naročilo               do 80 € + 7% dostava, 

enkratno naročilo od 80.1 do 150 € + 4% dostava, 

enkratno naročilo od 150.1 do 210 € + 2% dostava, 

enkratno naročilo od 210.1 + 0% dostava, 

enkratno naročilo nad 490 € priznamo 4% rabata. 

 

Kupec se zavezuje plačati prodajalcu dobavljeno blago po dogovorjeni ceni, oziroma po ceni, 

ki velja na dan dobave po veljavnem ceniku prodajalca. Kupec ne more odstopiti od svojega 

naročila brez predhodnega soglasja prodajalca. V nasprotnem primeru odgovarja za 

povzročeno škodo. 

 

 



3.člen 

 

PLAČILO 

Dogovorjeni rok plačila začne teči z dnem prevzema blaga. 

Prodajalec dovoljuje brezobrestni rok plačila 30 dni. 

 

Prodajalec priznava kupcu rabat 4% na enkratno naročilo nad 490 €, popust 2% za 

plačilo v 5 dneh od dobave. 

Obveznost je poravnana, ko prispe denar na račun prodajalca. 

 

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico nad dobavljenim blagom do plačila celotne 

kupnine, tudi v primeru stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kupca (pridržek 

lastninske pravice). Prodajalec si lahko za znesek neporavnanih obveznosti izbere za 

poravnavo plačila drugo blago po lastni izbiri, ki je last kupca. 

 

Za nepravočasno poravnane finančne obveznosti prodajalec zaračuna zakonite zamudne 

obresti. Kupec je dolžan zamudne obresti poravnati v osmih (8) dneh po izstavitvi obračuna. 

 

4.člen 

NAČIN NAROČANJA IN DOBAVE 

Kupec naroča blago na prodajalčevi spletni strani. http://trgovina.vrtnicenter.si 

Rok dobave blaga je 3-5 delovne dni za artikle na zalogi in 10-15 delovne dni za artikle iz 

proizvodnje po prejemu naročila, če ni drugače dogovorjeno, razen če ni vpletena višja sila, 

težava s prevozom ali izpad proizvodnje. Način prevoza določi prodajalec, če ni drugače 

dogovorjeno. 

 

Reklamacije na količino in kvaliteto mora kupec predložiti ob prevzemu blaga. 

5. člen KONČNE DOLOČBE 

Za vse ostale pogoje, ki jih ta pogodba oz. prodajalčeve zaključnice ne določajo, veljajo 

določila Zakona o obligacijskih razmerjih. 

Morebitne spore, nastale iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli sporazumno 

rešiti, bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani. 

Obe pogodbeni stranki si v primeru spremembe predpisov, ki bi posegali v določbe te 

pogodbe, pridržujeta pravico zahtevati spremembo pogodbe. 

Prodajalec si ob predhodnem obvestilu kupca pridržuje pravico spremeniti prodajne in 

plačilne pogoje, v kolikor se bistveno spremenijo pogoji na nabavno-prodajnem trgu. 

Pogodba stopi v veljavo z obojestranskim podpisom ter velja eno leto. 

Pogodba podpišite v dveh (2) enakih izvodih in nam jo pošljite. Podpisano vam bomo vrnili in 

dodali dostopno KODO za naročanje. 

 

 

 

V ______________________________ dne,____________________________ 

Prodajalec:                   Kupec: 


