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A. Primjena Općih uvjeta TEXTUM 

 
A.1 

Ovi Uvjeti se primjenjuju na sve poslovne 

odnose društva TEXTUM i njegovih ugovornih 

partnera, čak i ako se pojedinačne transakcije 

više ne provodi u odnosu na Uvjete, pod 

uvjetom da je ugovorna strana poduzetnik 

(Paragraf 14 Građanskog zakonika Njemačke 

(BGB)), pravna osoba sukladno javnom pravu 

ili poseban fond po javnom pravu. 

 
U ovim Uvjetima, pojam „ugovorne strane“ 

odnosi se na stranke koje posluju s društvom 

TEXTUM kao pružatelji i/ili korisnici usluga. 

 
A.2 

Ovi Uvjeti se primjenjuju uvijek i isključivo. 

Odstupajući, oprečni ili dopunski opći uvjeti 

ugovorne strane postaju dio ugovora samo ako 

i sve dok je TEXTUM izričito odobrio njihovu 

primjenjivost u pisanom obliku. Ovime izričito 

odbijamo svaku konfliktnu neprenosivu 

klauzulu. 

 
Pojedinačni sporazumi sklopljeni s ugovornom 

stranom u pojedinačnim slučajevima 

(uključujući kolateralne sporazume, dodatke i 

izmjene) uvijek imaju prednost nad ovim 

Uvjetima. U nedostatku dokaza o suprotnom, 

pisani ugovor ili pisana potvrda društva 

TEXTUM bit će mjerodavni što se tiče sadržaja 

takvih sporazuma. 

 
A.3 

Upućivanja na primjenjivost zakonskih propisa 

služe samo za pojašnjenje. Zakonske odredbe 

se stoga primjenjuju i bez takvog pojašnjenja, 

pod uvjetom da nisu izravno izmijenjene ili 

izričito isključene u ovim Uvjetima. 

 
A.4 

Iste riječi mogu imati različita značenja u 

različitim pravnim sustavima. Njemačko pravno 

značenje tih riječi bit će odlučujuće 

u verzijama ovih Uvjeta koje su na stranom 

jeziku, tj. nisu na njemačkom. 
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B. Uvjeti kupnje i angažmana 

 
B.1  

Nalozi za angažman i kupnju društva TEXTUM 

regulirani su isključivo Uvjetima nabave i 

angažmana društva TEXTUM. 

 
B.2 

Osim ako u ovim Uvjetima nije drukčije 

određeno, svi nalozi za angažiranje i kupnju 

koje je dalo društvo TEXTUM, rješavat će se 

isključivo na temelju zakonskih odredbi. 

 
TEXTUM ima pravo dodijeliti potraživanja koja 

proizlaze iz poslovnog odnosa. Dobavljač ne 

smije prenositi prava i obveze koji proizlaze iz 

narudžbenice na treće strane bez pisanog 

odobrenja društva TEXTUM. To se ne odnosi 

na prethodnu dodjelu potraživanja 

kupoprodajne cijene u okviru proširenog 

zadržavanja vlasništva. 

 
B.3 

Uz uvjet da će faktura kasnije biti pregledana, 

plaćanja društva TEXTUM se izvršavaju 

 
• u roku 14 dana od primitka fakture 

umanjeno za 3% gotovinskog popusta 

• ili u roku od 30 dana bez popusta. 

 
B.4 

Ako roba stigne prerano, faktura će se 

vrednovati od datuma isporuke koji je ugovorno 

zatražio TEXTUM. Datum valute smatrat će se 

datumom primitka fakture. 

 
B.5 

U slučaju neispravne robe ili usluga ili 

djelomične isporuke u suprotnosti s ugovorom, 

faktura se vrednuje od datuma besprijekorne ili 

potpune isporuke. Datum vrednovanja smatra 

se datumom stupanja na snagu primitka 

fakture. 

 
B.6 

Ugovorni partner društva TEXTUM osigurava 

jamstvo i naknadu štete u zakonskom opsegu i 

zakonskom roku.  

B.7 

B.7.01 

Osim zahtjeva u odnosu na nedostatke, 

TEXTUM ima neograničeno pravo na naknadu 

unutar dobavljačkog lanca kako je propisano 

zakonom (naknada dobavljača sukladno 

paragrafima 445a, 445b, 478 Građanskog 

zakonika Njemačke (BGB)). Posebno, 

TEXTUM ima pravo zahtijevati od dobavljača 

potpuno istu vrstu naknadne izvedbe 

(popravak ili zamjenu) koju TEXTUM duguje 

svojim korisnicima u pojedinačnim slučajevima. 

Zakonsko pravo društva TEXTUM na izbor 

(paragraf 439 (a) Građanskog zakonika 

Njemačke (BGB)) nije time ograničeno. 

 
B.7.02 

Prije nego što TEXTUM prepozna ili ispuni 

zahtjev za naknadu štete koju su naveli njegovi 

korisnici  (uključujući naknadu troškova u 

skladu s paragrafima 445a (1), 439 (2) i 3 

Građanskog zakonika Njemačke (BGB)), 

TEXTUM će obavijestiti dobavljača, u kratkoj 

izjavi o činjenicama i zatražiti pisanu izjavu. 

Ako se u razumnom roku ne dostavi 

obrazložena izjava i ako se ne pronađe 

prijateljsko rješenje, smatrat će se da jamstvo 

koje TEXTUM stvarno daje treba dati korisniku. 

U ovom slučaju, dobavljač snosi teret 

dokazivanja suprotnog. 

 
B.7.03 

Zahtjevi društva TEXTUM koji proizlaze iz 

naknade dobavljača primjenjuju se čak i ako je 

neispravnu robu dalje obradio TEXTUM ili 

drugi izvođač, npr. ugrađivanjem u drugi 

proizvod. 

 
B.8 

Mjesto izvršenja za svu robu i usluge bit će 

odredište koje određuje TEXTUM. 

 
B.9 

Sudovi u Bündeu, Njemačka, nadležni su za 

sve sporove koji proizlaze iz ili su u vezi s 

ugovornim odnosom između ugovorne strane i 

društva TEXTUM. 
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U navedenom slučaju, TEXTUM također može 

podnijeti tužbu protiv ugovorne strane u 

njezinom prebivalištu. 

 
To ne utječe na prevladavajuće zakonske 

odredbe, a posebno na isključivu nadležnost. 

 
B.10 

Primjenjuju se zakoni Savezne Republike 

Njemačke, isključujući međunarodno 

jednoobrazno pravo, uključujući, ali ne 

ograničavajući se na UN Konvenciju o 

ugovorima za međunarodnu prodaju robe 

(CISG). 

C. Opći uvjeti pružanja usluge 

 
C.1. Zaključak i predmet/Prijenos 

potraživanja/Zabrana ustupanja 

C.1.01 

Sljedeći propisi se primjenjuju ako TEXTUM 

isporučuje robu ili obavlja usluge. 

 
C.1.02 

Sve ponude društva TEXTUM nisu obvezujuće 

i podliježu potvrdi. Nijedan ugovor neće nastati 

kao rezultat narudžbe od strane korisnika, čak i 

kod narudžbe koja se konkretno odnosi na 

ponudu. To stupa na snagu samo putem 

pisane potvrde narudžbe od društva TEXTUM 

ili dostave robe korisniku. 

 
C.1.03 

Jedino pisana potvrda naloga društva 

TEXTUM - ako je potrebno u vezi sa 

specifikacijama i/ili nacrtima - bit će 

mjerodavna za sadržaj dotičnog ugovora. 

Usmeni sporazumi u vezi sa sklapanjem 

ugovora sa zaposlenicima društva TEXTUM 

koji nisu ovlašteni za zastupanje kompanije 

zahtijevaju pismenu potvrdu društva TEXTUM. 

 
C.1.04 

Korisnik mora dostaviti društvu TEXTUM sve 

informacije i dokumente koji su potrebni ili 

korisni za pružanje usluga dogovorenih 

ugovorom. Ako su specifikacije pripremljene i 

predane korisniku za pregled i odobrenje, ove 

specifikacije će obvezno utvrditi opseg usluga 

za obje strane. 

 
C.1.05 

Što se tiče Paragrafa 434 I, klauzule 2, br. 2 

Građanskog zakonika Njemačke (BGB), 

pojašnjava se da se naručena roba koristi 

samo za industriju namještaja. Roba obojena u 

lotovima mora se obrađivati u lotovima. 

Odstupanja u boji udaljenosti boje do Delta E 

5,0 smatraju se uobičajenim u trgovini i stoga 

razumna u pogledu učinkovitosti. 
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Informacije o karakteristikama proizvoda i 

usluga društva TEXTUM pripisuju se društvu 

TEXTUM samo ako ta informacija 

 
➢ potječe iz društva TEXTUM ili se 

dostavlja po izričitom nalogu društva 

TEXTUM, ili 

➢ je izričito odobrena od strane društva 
TEXTUM ili 

➢ su javne izjave i TEXTUM je znao ili je 

trebao znati za te izjave i nije se 

distancirao od njih u razumnom roku. 

 
Pomoćnici društva TEXTUM u smislu 

paragrafa 434. (1) Građanskog zakonika 

Njemačke (BGB) ne uključuju ovlaštene 

distributere i korisnike društva TEXTUM koji 

djeluju kao preprodavači. Odgovarajuće 

ispravljanje podataka o karakteristikama u 

smislu paragrafa 434 (1) Građanskog zakonika 

Njemačke (BGB) može se u svakom slučaju 

izvršiti na početnoj web stranici društva 

TEXTUM na URL-uwww.textum-stoffe.com. 

 
C.1.07 

TEXTUM ima pravo prenijeti zahtjeve koji 

proizlaze iz njegovih Uvjeta poslovanja u mjeri 

dopuštenoj zakonom. 

 
C.1.08 

Korisnik nema pravo dodijeliti potraživanja - uz 

iznimku nepodmirenih dugova - koja proizlaze 

iz poslovnog odnosa bez pristanka društva 

TEXTUM. 

 
C.2. Stalna prava/zaštitni 

znakovi/odricanje od odgovornosti 

C.2.01 

Dizajni, modeli, planovi uređenja, crteži općeg 

rasporeda i drugi crteži, tekstualni predlošci, 

itd., koje priprema TEXTUM, ostaju 

intelektualno vlasništvo društva TEXTUM, čak i 

ako je korisnik platio naknadu za rad. Pravo na 

korištenje tih predmeta i intelektualnih 

svojstava koje utjelovljuju isključivo su 

rezervirana za TEXTUM. 

 
C.2.02 

TEXTUM ima pravo postavljati vlastite logotipe 

i zaštitne znakove. Korisnik ne smije uklanjati 

te oznake koje je postavio TEXTUM. 

Korisnik je dužan osigurati da se svi predlošci, 

nacrti, planovi, tekstovi, zaštitni znakovi itd. 

koje dostavi, mogu zakonski koristiti 

 
C.2.04 

Korisnik će objaviti i nadoknaditi TEXTUM 

protiv svih potraživanja trećih strana zbog 

kršenja takvih nematerijalnih imovinskih prava 

koja proizlaze iz predložaka, dizajna, planova, 

tekstova, zaštitnih znakova itd. koje dostavi 

korisnik. 

 
C.3. Pošiljka/Rizik 

C.3.01 

Isporuka je franko tvornica. Na zahtjev i trošak 

korisnika, roba se šalje na drugo odredište 

(„Versendungskauf“). Osim ako nije drugačije 

dogovoreno, TEXTUM ima pravo odabrati 

vrstu pošiljke (posebno otpremnika, način 

dostave i pakiranje). 

 
C.3.02 

Mjesto izvedbe za isporuku i sve dodatne 

radnje je postrojenje društva TEXTUM. 

 
C.3.03 

Rizik slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja 

robe prelazi na korisnika najkasnije nakon 

isporuke robe korisniku, ili (u slučaju 

„Versendungskauf“) nakon predaje robe 

otpremniku ili drugoj osobi koja je zadužena za 

obavljanje slanja. Rizik se prenosi onda kada 

je prihvaćanje dogovoreno. nadalje, zakonske 

odredbe zakona o ugovorima o djelu 

(„Werkvertrag“) primjenjuju se mutatis 

mutandis na dogovoreno prihvaćanje. Datum 

isporuke ili prihvaćanja bit će isti, ako korisnik 

nije prihvatio. 

 
C.3.04 

Osiguranje će se uzimati samo na isporuku na 

zahtjev i na trošak korisnika. 

 
C.4. Vrijeme isporuke/Kupnje na fiksni 

datum/Neizvršena isporuka 

http://www.textum-stoffe.com/
http://www.textum-stoffe.com/
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C.4.01 C.4.06 

 

 

Datumi isporuke se odnose na točku u 

vremenu, npr. određeni dan ili kalendarski 

tjedan na koji se mora izvršiti isporuka ili 

usluga. 

 
Razdoblja isporuke odnose se na razdoblje u 

kojem se isporuka ili usluga moraju dogoditi. 

 
Vrijeme isporuke je generički termin za 

datume isporuke i razdoblja isporuke. 

 
C.4.02 

Sva vremena isporuke podložna su uvjetu da 

je usluga dostupna društvu TEXTUM. Ako 

usluga nije dostupna (nedostupnost), TEXTUM 

će o tome odmah obavijestiti Korisnika, uz 

obavijest o predviđenom novom vremenu 

isporuke. Ako usluga nije dostupna u novom 

vremenu isporuke, TEXTUM će imati pravo 

raskinuti ugovor u cijelosti ili djelomično; bilo 

koji iznos koji je korisnik već platio bit će 

odmah vraćen. U tom smislu, zakašnjela 

isporuka društvu TEXTUM od strane 

dobavljača, gdje je TEXTUM zaključio 

sukladnu zaštićenu transakciju, posebice će, 

ako ne postoji krivnja društva ili njegovog 

dobavljača ili gdje TEXTUM nije obvezan 

nabaviti robu u pojedinačnim slučajevima, 

smatrat će se nedostupnošću usluge. 

 
C.4.03 

Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno, 

sva dogovorena razdoblja isporuke 

primjenjuju se franko tvornica. Takva razdoblja 

isporuke počinju u vrijeme naznačeno u 

narudžbi, ali najranije nakon što su primljeni 

dokumenti, dozvole, pozivi i adrese dostave 

koje korisnik treba dati, sve pojedinosti o 

narudžbi su razjašnjene i korisnik je izvršio sve 

dogovorene isplate ili dao ugovorene 

instrumente osiguranja. 

 
C.4.04 

Kao takve, fiksne kupnje („Fixgeschäfte“) 

moraju biti izričito dogovorene u pisanom 

obliku. 

 
C.4.05 

Ako je dogovoreno razdoblje isporuke, to će 

se propisno produžiti ako je korisnik u 

zaostatku s dostavom bilo kakvih dokumenata, 

dozvola, adresa za dostavu, plaćanja ili 

instrumenata osiguranja koje treba dostaviti. 

Ako je dogovoren datum isporuke, to će se 

propisno odgoditi ako je korisnik u zaostatku s 

dostavom bilo kakvih dokumenata, dozvola, 

adrese za dostavu, plaćanja ili instrumenata 

osiguranja koje treba dostaviti. 

 
C.4.07 

Odgađanje datuma isporuke ili produljenje 

razdoblja isporuke također će se izvršiti ako 

se preduvjeti da usluge koje TEXTUM obavlja, 

a koje mora ispuniti izravno korisnik ili  treće 

strane, ne ispunjavaju na vrijeme. 

 
C.4.08 

Ako korisnik zatraži promjenu narudžbe nakon 

potvrde narudžbe, razdoblje isporuke počinje 

tek nakon što TEXTUM potvrdi promjenu. 

Sukladno tome odgađa se datum isporuke.  

 
C.4.09 

Vrijeme isporuke mora biti propisno produljeno 

u slučaju nepredviđenih prepreka koje 

TEXTUM ne može otkloniti unatoč tome što 

ulaže napore koji se razumno mogu očekivati u 

okolnostima, npr. prirodne katastrofe, blokade, 

rata, terorističkih napada, štrajka, blokiranja i 

drugih industrijskih nemira, konfiskacije, 

embarga, potpunih ili djelomičnih neuspjeha 

podizvođača ili drugih okolnosti za koje 

TEXTUM nije odgovoran, ako nije izričito 

predviđen rizik nabave ili je TEXTUM iznimno 

osigurao jamstvo isporuke. TEXTUM također 

može raskinuti ugovor u gore navedenom 

slučaju, pod uvjetom da to nije samo 

privremena smetnja u pružanju usluge. 

 
C.4.10 

Neispunjenje isporuke od strane društva 

TEXTUM utvrđuje se sukladno zakonskim 

odredbama. U svakom slučaju, korisnik mora 

poslati podsjetnik. 

 
C.4.11 

Ako TEXTUM kasni s isporukom, korisnik 

može zahtijevati jednokratnu naknadu štete 

uzrokovane kašnjenjem. Paušalna naknada 

iznosi 0,5% neto cijene (vrijednost isporuke) za 

svaki puni kalendarski tjedan kašnjenja, ali 

najviše do 5% isporuke 
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vrijednosti zakašnjele robe. TEXTUM zadržava 

pravo dokazati da korisnik nije pretrpio nikakvu 

štetu ili samo znatno manju štetu od gore 

navedenog paušalnog iznosa. 

 
C.4.12 

Prava korisnika u skladu s Paragrafom 

C.10.02 ovih Općih uvjeta pružanja usluga i 

zakonska prava društva TEXTUM, osobito u 

slučaju isključenja obveze obavljanja (npr. 

zbog nemogućnosti ili nerazumnosti izvedbe 

i/ili naknadne izvedbe), ostaju nepromijenjeni. 

 
C.4.13 

Ako dozvole koje TEXTUM dostavi, a koje su 

preduvjet za zakonitu isporuku, kasne ili uopće 

nisu odobrene iz razloga za koje TEXTUM nije 

odgovoran, TEXTUM neće biti odgovoran u 

tom pogledu. 

 
C.5. Djelomične 

isporuke C.5.01 

Djelomične isporuke i djelomične izvedbe 

dopuštene su u onoj mjeri u kojoj se od 

korisnika može razumno očekivati da će ih 

prihvatiti. 

 
C.5.02 

Ako TEXTUM koristi svoje pravo na djelomičnu 

isporuku ili djelomično izvršenje, plaćanje robe 

koja je već isporučena ili usluga koje su već 

izvršene ne može se uskratiti na tim 

osnovama. 

 
C.5.03 

Ako TEXTUM nesporno isporuči djelomično 

neispravnu robu, korisnik je dužan platiti 

ispravan dio, osim ako korisnik ne može 

dokazati da je djelomična isporuka ili 

djelomična izvedba beskorisna. 

 
C.6 Cijene 

C.6.01 

Osim ako nije drugačije dogovoreno, cijene se 

navode franko tvornica/skladište, osim 

pakiranja. 

 
Svi ostali troškovi (pakiranje, teret, carine i sl.) 

naplaćuju se posebno. 

 
C.6.02 

U slučaju „Versendungskauf“, korisnik snosi 

troškove transporta franko tvornica ili skladište 

 I troškove transportnog osiguranja koji mogu 

biti potrebni. 

 
C.6.03 

Ako je potrebno pakiranje, TEXTUM će pakirati 

robu u skladu s postojećim propisima, 

posebice člankom 15 njemačkog Zakona o 

ambalaži (VerpackungG). 

 
C.6.04 

Cijene i troškovi podliježu važećem porezu na 

dodanu vrijednost. 

 
C.7. Prijenos potraživanja/Uvjeta 

plaćanja/Kompenzacije/Pogoršanje 

financijskih okolnosti 

 
C.7.01 

Potraživanja društva TEXTUM od određenih 

kupaca dodijeljena su BFS finance GmbH, 

Verl. Korisnik može biti obaviješten o 

ustupanju potraživanja na fakturi društva 

TEXTUM. U ovom slučaju, isplate s 

učinkom podmirenja duga mogu se izvršiti 

samo na BFS finance GmbH. Pojedinosti o 

računu prikazane su na fakturi. 

 
C.7.02 

Avansi podliježu odredbama njemačkog 

Zakona o porezu na dodanu vrijednost (UStG). 

 
C.7.03 

Ako nije drugačije dogovoreno, isplate će biti 

izvršene odmah i bez odbitka. 

 
Međutim, TEXTUM također ima pravo u 

svakom trenutku, čak i u okviru trenutnog 

poslovnog odnosa, izvršiti samo isporuku, u 

cijelosti ili djelomično, u odnosu na avansno 

plaćanje. TEXTUM će izdati odgovarajuću 

rezervaciju najkasnije s potvrdom narudžbe. 

 
C.7.04 

TEXTUM će također imati pravo da isporuku 

robe učini ovisnom o istovremenoj izvedbi 

(„Zug-um-Zug“). 

 
C.7.05 

Najkasnije četrnaest dana od primitka fakture, 

dužnik je automatski u zaostatku, bez 

posebnog podsjetnika. 
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C.7.06 

Ako korisnik ne izvrši plaćanje više od jedne 

uplate, sva potraživanja prema korisniku 

dospijevaju odjednom na naplatu. 

 
C.7.07 

U slučaju neplaćanja od strane korisnika, 

primjenjivat će se važeća zakonska kamatna 

stopa. 

 
TEXTUM zadržava pravo da nadoknadi štetu 

iznad toga. 

 
C.7.08 

Mjesto izvršenja plaćanja je sjedište društva 

TEXTUM. 

 
C.7.09 

Korisnik može kompenzirati samo nesporna ili 

zakonski utvrđena potraživanja. 

 
C.7.10 

Osim u slučajevima navedenim u C.7.09, 

korisnik nema pravo zadržavanja. 

 
Prava korisnika u skladu s paragrafom 320. 

Građanskog zakonika Njemačke (BGB) ostaju 

nepromijenjena ako i u mjeri u kojoj TEXTUM 

nije ispunio svoje jamstvene obveze. 

 
C.7.11 

Ako se financijska situacija korisnika značajno 

pogorša nakon sklapanja ugovora ili - ako je za 

sklapanje ugovora potrebna izjava korisnika o 

namjeri, nakon posljednje izjave o namjeri 

društva TEXTUM s ciljem sklapanja ugovora - 

TEXTUM može prema vlastitom nahođenju, 

zahtijevati avansno plaćanje ili instrumente 

osiguranja za sve isporuke i usluge koje se još 

trebaju obaviti pod istim pravnim odnosom 

(paragraf 273 Građanskog zakonika Njemačke 

(BGB)). Ako korisnik ne udovolji tom zahtjevu, 

TEXTUM može opozvati navedene ugovore ili, 

nakon određivanja krajnjeg roka, tražiti 

naknadu štete umjesto izvršenja u iznosu 25% 

od ukupnog iznosa narudžbe koja nije 

izvršena, osim ako korisnik ne dostavi dokaz o 

manjoj šteti. 

 
TEXTUM ima pravo tražiti naknadu štete koja 

prelazi paušalnu svotu samo ako nastane 

izuzetno velika šteta u 

pojedinačnom slučaju, pri čemu se iz ovog 

potraživanja oduzima gornji paušalni iznos. 

 
C.8. Inspekcija i obveza izvješćivanja 

Korisnik može zahtijevati samo potraživanja 

zbog nedostataka ako je propisno ispunio 

zakonske obveze inspekcije i izvješćivanja (§§ 

377, 381 Trgovačkog zakona Njemačke, HGB) 

i paragrafa C.8. ovih odredbi. 

 
C.8.01 

Robu i usluge društva TEXTUM, uključujući 

crteže, izvedbene planove i sl., korisnik mora 

pregledati u odnosu na njihovu upotrebljivost i 

točnost odmah po primitku. 

 
C.8.02 

Ako je nedostatak otkriven pri isporuci, 

inspekciji ili u bilo kojem kasnijem trenutku, 

TEXTUM mora biti obaviješten odmah u 

pisanom obliku o ex-act prigovorima. U svim 

slučajevima, očigledni nedostaci moraju biti 

prijavljeni u pisanom obliku najkasnije u roku  

10 kalendarskih dana od datuma isporuke, a u 

slučaju nedostataka koji nisu bili vidljivi u 

vrijeme pregleda, u istom razdoblju od datuma 

otkrivanja, navodeći točne prigovore. 

 
C.9. Potraživanja korisnika zbog 

nedostataka (Jamstvo) 

Jamstvo u kontekstu ovih Uvjeta znači: 

Zahtjevi zbog nedostatnog rada zbog isporuke 

neispravne robe. 

 
C.9.01 

Osim ako nije drugačije navedeno, zakonske 

odredbe se primjenjuju na prava korisnika u 

pogledu materijalnih nedostataka i nedostataka 

u vlasništvu (uključujući netočne i kratke 

isporuke, neispravne montaže ili pogrešne 

upute za montažu). Posebne zakonske 

odredbe koje uređuju isporuku neprerađene 

robe krajnjim korisnicima ostaju 

nepromijenjene u svim slučajevima 

(kompenzacija dobavljača sukladno paragrafu 

478 Građanskog zakonika Njemačke (BGB)), 

čak i ako su ih dalje obradili. Zahtjevi 

dobavljaču za odštetu su isključeni ako je 

neispravna roba naknadno obrađena od strane 

korisnika ili neke druge kompanije, npr. 

inkorporiranjem u drugi proizvod. 
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C.9.02 

Ako korisnik ne poštuje obveze inspekcije i 

izvješćivanja u skladu s paragrafom C.8., 

TEXTUM neće biti odgovoran za bilo kakve 

nedostatke koji nisu prijavljeni. 

 
C.9.03 

Opći rok zastare za potraživanja zbog 

nedostataka u kvaliteti i vlasništvu je 12 

mjeseci od isporuke ili, ako je prihvaćanje 

dogovoreno, od prihvaćanja. Posebna zastara 

ostaje nepromijenjena (posebice paragraf 438 

(1) br. 1 i br. 2, (3), paragrafi 444 i 445b 

Građanskog zakonika Njemačke (BGB). 

 
C.9.04 

Opći rok zastare od 12 mjeseci primjenjivat 

će se i na ugovorne i izvan ugovorne 

zahtjeve za naknadu štete na temelju 

nedostatka robe. 

 
Međutim, ovaj kraći rok zastare neće se 

primjenjivati 

 
➢ ako je šteta prouzročena namjerom ili 

grubim nemarom društva TEXTUM ili 

njegovih predstavnika ili zastupnika; 

➢ u slučaju štete po život, tijelo i zdravlje; 

➢ u slučaju kašnjenja, ako je dogovoren 

fiksni datum isporuke; 

➢ ako je kvar zlonamjerno skriven;. 

➢ ako je TEXTUM dao jamstvo i/ili je 

preuzeo rizik nabave ili proizvodnje u 

smislu paragrafa 276 Građanskog 

zakonika Njemačke (BGB); 

➢ u slučajevima obvezne zakonske 

odgovornosti, posebice prema 

njemačkom Zakonu o odgovornosti za 

proizvode (Produkthaftungs- gesetz). 

 
Navedeni propisi ne uključuju promjenu tereta 

dokazivanja na štetu korisnika 

 
C.9.05 

Ako se jamstveni rok obustavi ili prekine zbog 

obavljenog posla ili zamjenskih isporuka od 

strane društva TEXTUM, takvo obustavljanje ili 

prekid primjenjivat će se samo na funkcionalnu 

jedinicu na koju utječe zamjenska isporuke ili 

ispravak. 

C.9.06 

U slučajevima u kojima korisnik ima pravo na 

dodatnu izvedbu, TEXTUM će najprije odlučiti 

hoće li se dodatna radnja izvršiti uklanjanjem 

kvara (ispravak) ili isporukom besprijekorne 

robe (zamjenska isporuka). Pravo na odbijanje 

dopunskog izvršenja u zakonskim uvjetima 

ostaje nepromijenjeno. 

 
C.9.07 

TEXTUM ne daje nikakva jamstva za dijelove 

koje isporučuje korisnik. Osim ako nije izričito 

dogovoreno drugačije, korisnik je sam 

odgovoran za prikladnost i svojstva takvih 

komponenti. 

 
C.9.08 

U slučaju da se korisnik ne pridržava uputa za 

uporabu i održavanje, pretpostavlja se da je 

šteta nastala kao posljedica toga. U tom 

slučaju teret utvrđivanja činjenica i teret 

dokazivanja suprotnog će biti na korisniku. 

 
C.9.09 

TEXTUM može uvjetovati dopunski učinak 

plaćanjem dospjele kupoprodajne cijene od 

strane korisnik Međutim, korisnik može 

zadržati dio kupoprodajne cijene koji je 

razmjeran nedostatku. 

 
C.9.10 

Rad na robi koju isporučuje TEXTUM ili druge 

usluge koje obavlja TEXTUM smatra se samo 

otklanjanjem ili ispravljanjem grešaka, 

 
➢ ako TEXTUM izričito priznaje 

postojanje nedostatka 

➢ ili ako su izvješća o greškama 

verificirana 

➢ i ako su ta provjerljiva izvješća o 

greškama opravdana. 

 
Ako ti uvjeti nisu zadovoljeni, taj se posao 

smatra dodatnim radom. 

 
C.9.11 

Osim toga, radovi na popravci ili zamjenske 

isporuke društva TEXTUM će se pružiti kao 

dodatni 
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rad, osim ako se to izričito ne dogodi kao 

priznavanje zakonske obveze. 

 
C.9.12 

U načelu, troškovi potrebni za inspekciju i 

dodatni rad, uključujući, ali ne ograničavajući 

se na troškove prijevoza, putovanja, radne 

snage i materijala (paragraf 439 (2) 

Građanskog zakonika Njemačke (BGB)), snosi 

TEXTUM ako je nedostatak stvarno prisutan. U 

protivnom, TEXTUM može zahtijevati naknadu 

troškova nastalih zbog neopravdanog zahtjeva 

za otklanjanjem nedostataka (uključujući, ali ne 

ograničavajući se na troškove inspekcije i 

prijevoza), osim ako nepostojanje nedostatka 

nije bilo očito za korisnika. 

 
Odgovornost za nadoknadu troškova društva 

TEXTUM-a inače je u načelu uređena 

zakonskim odredbama (osobito paragraf 439 

(3) BGB) za troškove uklanjanja, instalacije ili 

stavljanja neispravnog predmeta. 

 
C.9.13 

Korisnik je dužan dati društvu TEXTUM 

potrebno vrijeme i mogućnost da izvrši 

ispravak i zamjenske isporuke na temelju 

jamstva. Korisnik može samo otkloniti kvar 

izravno ili preko trećih osoba i zahtijevati 

naknadu nastalih troškova od društva 

TEXTUM u hitnim slučajevima koji ugrožavaju 

sigurnost rada, spriječiti neproporcionalno 

veliku štetu ili ako TEXTUM ne otkloni 

nedostatak; u tom slučaju TEXTUM će biti 

odmah obaviješten (ako je moguće unaprijed). 

 
C.9.14 

Ako je ispravak neuspješan ili ako je razumno 

razdoblje koje je korisnik odredio za ispravak 

prošlo bez uspjeha (paragraf 323 (a) ili 

paragraf 281 (1) Građanskog zakonika 

Njemačke (BGB)) ili nije nužno prema 

zakonskom propisima (paragraf 323 (1) ili 

paragraf 281 (2) Građanskog zakonika 

Njemačke (BGB)) ili ih TEXTUM može odbiti u 

skladu s paragrafom  439 

(4) Građanskog zakonika Njemačke (BGB) ili 

je neprihvatljiv za korisnika, korisnik može 

raskinuti ugovor. Međutim, u slučaju manjih 

nedostataka ne primjenjuje se pravo na raskid 

ugovora. 

C.9.15 

Korisnik ima pravo na sniženu cijenu 

(smanjenje) samo ako se TEXTUM slaže s 

time. 

 
C.9.16 

Potraživanja korisnika za odštetu ili 

nadoknadu troškova koji su napravljeni 

uzalud isključeni su čak i u slučaju kvarova 

u skladu s paragrafom C.10.01 i postoje 

samo u slučaju iz paragrafa C.10.02 i ovog 

paragrafa C.9. 

 
C.10. Ostale 

odgovornosti 

C.10.01 

Osim ako nije drugačije određeno ovim 

Općim uvjetima i podložno paragrafu 

C.10.02 niže, isključene su sve zahtjeve 

korisnika prema društvu TEXTUM za 

naknadu štete i naknadu troškova, bez 

obzira na to koji je pravni temelj. To se 

posebno odnosi na odštetne zahtjeve (npr. 

Paragraf 823 Građanskog zakonika 

Njemačke (BGB)). 

 
U mjeri u kojoj je odgovornost isključena ili 

ograničena, to se odnosi i na osobnu 

odgovornost zaposlenika, predstavnika i 

posrednika društva TEXTUM. 

 
10.02 

Ograničenje odgovornosti prema paragrafu 

10.01 iznad ne primjenjuje se  

 
➢ ako je šteta uzrokovana namjerno ili 

grubim nemarom od strane društva 

TEXTUM ili njegovog predstavnika ili 

zastupnika; u slučaju kršenja 

materijalnih ugovornih obveza, u 

kojem slučaju će odšteta biti 

ograničena na štetu koja je tipična za 

ugovor, a koja je predvidiva po 

sklapanju ugovora. Materijalne 

ugovorne obveze su obveze koje štite 

pravne položaje ugovorne strane koji 

su značajni za ugovor, a koje ugovor 

mora dati dotičnoj ugovornoj strani u 

razmatranju njegovog sadržaja i 

namjene, kao i ugovorne obveze čije je 

ispunjenje bitno za pravilno izvršenje 

ugovora, na pridržavanje kojeg  se 

korisnik redovito oslanja i na koje se 

može osloniti, u slučaju 
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štete po život, tijelo i zdravlje; 

➢ u slučaju kašnjenja, ako je dogovoren 

fiksni datum isporuke; 

➢ ako je kvar zlonamjerno skriven;. 

➢ ako je TEXTUM dao jamstvo i/ili je 

preuzeo rizik nabave ili proizvodnje u 

smislu paragrafa 276 Građanskog 

zakonika Njemačke (BGB); 

➢ u slučajevima obvezne zakonske 

odgovornosti, posebice prema 

njemačkom Zakonu o odgovornosti za 

proizvode (Produkthaftungs- gesetz). 

 
Navedeni propisi ne uključuju promjenu tereta 

dokazivanja na štetu korisnika 

 
C.10.03 

U slučaju kršenja obveze koja ne čini 

nedostatak, korisnik može opozvati ili raskinuti 

ugovor samo ako je TEXTUM odgovoran za 

kršenje obveze. 

 
Isključeno je neograničeno pravo korisnika 

na raskid (posebno u skladu s paragrafima 

650, 648 Građanskog zakonika Njemačke 

(BGB)). U protivnom se primjenjuju zakonski 

zahtjevi i pravne posljedice. 

 
C.11. Nalozi za 

opoziv C.11.01 

Ako se nalozi za opoziv ne opozovu u roku 

četiri tjedna od dogovorenog razdoblja 

opoziva, TEXTUM može zahtijevati plaćanje. 

 
C.11.02 

Isto vrijedi i za naloge za opoziv bez izričitog 

dogovorenog razdoblja otkaza, ako prođu četiri 

mjeseca bez ikakvog opoziva nakon obavijesti 

o spremnosti društva TEXTUM za otpremu. 

 
C.12. Skladištenje/Zadano 

prihvaćanje C.12.01 

Ako bi privremeno skladištenje gotovih 

proizvoda kod TEXTUM trebalo biti nužno 

zbog neispunjavanja uvjeta za prihvat, to neće 

rezultirati sklapanjem ugovora o skladištenju. 

 
TEXTUM nije obvezan osigurati skladištenu 

robu. 

C.12.02 

U slučaju neprihvaćanja, TEXTUM može 

skladištiti robu u komercijalnom skladištu na 

rizik i za račun korisnika. 

 
C.12.03 

U slučaju skladištenja kod društva TEXTUM, 

TEXTUM može naplatiti 0,5% iznosa fakture 

mjesečno, ali najmanje 30,00 €, - i još 25,00 € 

za svaki drugi puni kubični metar robe 

mjesečno. Korisnik je slobodan dostaviti 

dokaze da potraživanje nije nastalo ili je niže. 

 
C.12.04 

Dva prethodna paragrafa također se 

primjenjuju ako se pošiljka, na zahtjev 

korisnika, odgodi za više od dva tjedna nakon 

obavijesti o spremnosti za otpremu. 

 
C.12.05 

Ako korisnik ne prihvati naručenu robu u 

određenom roku, TEXTUM može 

- bez dostave dokaza o stvarnoj šteti - 

zahtijevati 25% ugovorene cijene kao paušalnu 

naknadu, osim ako korisnik dostavi dokaz da je 

šteta nastala ili da je niža. 

 
C.13. Zadržavanje 

vlasništva C.13.01 

Sva roba koju isporučuje društvu TEXTUM 

podliježe zadržavanju vlasništva. 

 
C.13.02 

Ovo zadržavanje i sljedeće produljenje 

primjenjivat će se dok se ne isplate svi zahtjevi 

iz poslovnog odnosa s korisnikom i dok se ne 

oslobode sva potencijalna sredstva koja je 

TEXTUM preuzeo u ime korisnika  vezi s 

isporukom. 

 
C.13.03 

Zalog isporučene robe nije dopušten. 

 
C.13.04 

TEXTUM može zahtijevati predaju svoje robe 

koja podliježe zadržavanju vlasništva radi 

opravdanih razloga, posebno u slučaju 

neispunjavanja obveza plaćanja, uz odbitak 

prihoda od prodaje. Ovaj zahtjev za predaju ne 

predstavlja raskid ugovora. Preduvjet za 
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to je da je TEXTUM zaprijetio povratom 

posjeda i postavio je korisniku rok od sedam 

dana. Ovaj otkazni rok može se pojaviti u isto 

vrijeme kao i upozorenje. 

 
C.13.05 

Ako i u mjeri u kojoj TEXTUM može prodati 

robu preuzetu kao novu u toku svog normalnog 

poslovanja, korisnik - bez potrebe za detaljnim 

dokazima - duguje 10% fakturirane vrijednosti 

robe kao povratni trošak. Ako se roba ne može 

prodati kao nova tijekom normalnog 

poslovanja, korisnik - bez potrebe za detaljnim 

dokazima - duguje još 25% fakturirane 

vrijednosti robe za gubitak vrijednosti. U 

svakom slučaju, korisnik može dostaviti dokaz 

o nižem postotku. 

 
C.13.06 

TEXTUM zadržava pravo tražiti druge, daljnje 

odštete. 

 
C.13.07 

Obrada robe koju je dostavio TEXTUM uvijek 

se odvija u ime društva TEXTUM, tako da roba 

ostaje vlasništvo društva TEXTUM, uz 

isključenje posljedica paragrafa 950 

Građanskog zakonika Njemačke (BGB), u 

svakom stanju obrade i kao završene robe. 

Ako se roba koja je predmet zadržavanja 

vlasništva obradi zajedno s drugim stavkama 

koje se dostavljaju isključujući pravne 

posljedice paragrafa 950 Građanskog zakonika 

Njemačke (BGB), TEXTUM će barem postati 

suvlasnik nove robe u omjeru fakturirane 

vrijednosti robe društva TEXTUM i fakturirane 

vrijednosti ostalih obrađenih proizvoda. 

 
C.13.08 

Korisnik ovime unaprijed dodjeljuje sva 

potraživanja od preprodaje, obrade, instalacije 

i druge uporabe robe društvu TEXTUM Ako 

proizvodi prodani, obrađeni ili instalirani od 

strane korisnika sadrže stavke koje nisu u 

vlasništvu korisnika i za koje su se i drugi 

dobavljači dogovorili o zadržavanju prava 

vlasništva s odobrenjem prodaje i prethodnog 

ustupanja, ustupanje će se izvršiti u iznosu 

suvlasničkog udjela društva TEXTUM, koji 

odgovara udjelu potraživanja ili na drugi način 

u punom iznosu. 

C.13.09 

Odobrenje za prikupljanje koje korisnik ima 

unatoč dodjeli može se opozvati u bilo kojem 

trenutku. 

 
C.13.10 

Ako vrijednost instrumenta osiguranja na koji 

TEXTUM ima pravo premašiti potraživanje 

društva TEXTUM prema korisniku za više od 

10%, TEXTUM će, na zahtjev korisnika, u 

odgovarajućoj mjeri osloboditi instrument 

osiguranja kojeg je odabrao TEXTUM. 

 
C.14. Mjesto izvršenja i ispunjenje 

C.14.01 

Mjesto izvršenja i ispunjenje usluga koje će 

TEXTUM pružiti uvijek će biti postrojenje 

društva TEXTUM. 

 
To se primjenjuje čak i ako TEXTUM obavlja 

sam prijevoz. 

 
C.14.02 

Mjesto izvršenja i ispunjenje usluga koje će 

pružiti korisnik je sjedište društva TEXTUM. 

 
C.15 Nadležnost/materijalno pravo 

C.15.01 

Ako je korisnik trgovac („Kaufmann“) u smislu 

Trgovačkog zakona Njemačke, pravna osoba 

po javnom pravu ili poseban fond po javnom 

pravu, isključivo i međunarodno mjesto 

nadležnosti za sve sporove koji proizlaze 

izravno ili neizravno iz ugovornog odnosa bit 

će sjedište društva TEXTUM u Bündeu. 

 
Međutim, u svim slučajevima TEXTUM može 

također podnijeti tužbu i na mjestu izvršenja 

obveza isporuke prema ovim Općim uvjetima ili 

na nadređenom pojedinačnom ugovoru ili u 

mjestu nadležnosti korisnika. To ne utječe na 

prevladavajuće zakonske odredbe, a posebno 

na isključivu nadležnost. 

 
C.15.02 

Primjenjuju se zakoni Savezne Republike 

Njemačke, isključujući međunarodno 

jednoobrazno pravo, uključujući, ali ne 

ograničavajući se na UN 
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konvenciju o ugovorima za međunarodnu 

prodaju robe (CISG). 

 
Ako izbor njemačkog prava nije dopušten ili je 

nevažeći, uvjeti i učinci zadržavanja vlasništva 

prema C.13. uređuju se zakonima na mjestu 

gdje se roba nalazi. 

 
C.16 Naslovi/Definicije 

C.16.01 

Svi naslovi u ovim Općim uvjetima isključivo su 

namijenjeni poboljšanju čitljivosti i ne utječu na 

značenje i tumačenje pojedinih odredbi. 

 
C.16.02 

Pisane izjave o namjeri i znanju u smislu ovih 

Općih uvjeta također uključuju izjave poslane 

faksom ili e-poštom. 

 
C.17 Razno 

Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta ili odredba 

uključena u njih kasnije bude ili postane 

potpuno ili djelomično nevažeća, nevažeća ili 

neprovediva ili ako se ispostavi da ovi Uvjeti ili 

bilo koje izmjene i dopune imaju prazninu, to 

neće utjecati na valjanost drugih odredbi. 

Paragraf 306, stavci 2 i 3 Građanskog 

zakonika Njemačke (BGB) ostaju 

nepromijenjeni. 


