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OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE 
EUROBETON d.d. 

Tvornica elemenata za graditeljstvo 
 
1.VALJANOST 
Opći uvjeti prodaje i isporuke vrijede za sve sklopljene 
ugovore i poslove kao i isporuke i naknadne isporuke. 
Promjena i odstupanje od ovih uvjeta su pravovaljana 
samo ako su dogovorena i potvrđena u pisanom 
obliku od strane kupca i prodavatelja. Opći uvjeti 
prodaje i isporuke sastavni su dio Ugovora koje 
Eurobeton d.d. sklapa sa svojim partnerima. 
 
2.PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA 
Ponude su neobvezujuće u koliko nije drugačije 
ugovoreno. Valjanost ponude naznačena je na ponudi 
koja obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete 
plaćanja rokove isporuke i ostale uvjete. Sve prodaje i 
isporuke vršit će se po ovim uvjetima osim ako nije 
drugačije ugovoreno u Ugovoru. 
 
3. CIJENE I OBRAČUN 
Cijene u ponudi vrijede prema važećem cjeniku 
Eurobeton d.d. na dan prihvaćanja narudžbe, a 
izražene su u bez PDV – a. Sve cijene izražene su na 
paritetu fco skladište Eurobeton d.d. u Prelogu, 
utovareno na prijevozno sredstvo, u koliko nije 
drugačije ugovoreno. Proizvodi se isporučuju na 
paletama Eurobeton d.d., a obračunavaju se po cijeni 
45,00 kuna/kom. Palete su povratne te u koliko ih 
kupac vrati na skladište Eurobeton d.d. Prelog, 
neoštećene, u roku od 90 dana od izdavanja računa, 
kupcu će se financijski odobriti iznos naveden za 
palete. 
 
4. ROK ISPORUKE 
Rok isporuke za opločnike, rubnike  i kanalice je 5 do 
7 radnih dana, a za ostale proizvode rok isporuke 
dogovara se na upit, ili kako je ugovoreno u Ugovoru 
o poslovnoj suradnji. U koliko Eurobeton d.d. 
dostavlja robu, isporuka se dogovara za puni kamion 
ili prema posebnom dogovoru. 
 
6. OTPREMA I TRANSPORT 
Cijena transporta kod dostave od strane 
Eurobetona.d.d. iskazana je kao posebna stavka, u 
koliko nije izričito dogovoreno drugačije u Ugovoru. 
Cijena transporta podložna je promjenama u koliko se 
promjene uvjeti na tržištu, a u dogovoru s kupcem. 
 
7. PLAĆANJE I UVJETI 
Svi uvjeti plaćanja ugovoreni su Ugovorom o 
poslovnoj suradnji. U koliko kupac nema Ugovor o 
poslovnoj suradnji plaćanje se vrši avansno na temelju 
predračuna. Za  zakašnjela plaćanja više od 30 dana 
obračunava se zakonska zatezna kamata Republike 
Hrvatske. 

  
8. PRAVO ZADRŽAVANJA VLASNIŠTVA 
Ugovorene strane suglasne su da Eurobeton.d.d. 
zadržava pravo vlasništva na svu robu predanu kupcu i 
poslije prodaje, sve dok kupac ne isplati preuzetu robu.  
U koliko roba nije plaćena prema ugovorenoj obavezi, 
kupac  je dužan na zahtjev Eurobetona d.d. za povratom 
robe robu vratiti u stanju kako  mu je bila isporučena. U 
koliko Eurobeton.d.d. zbog nepodmirenja plaćanja 
preuzme robu natrag na temelju točke 8 Općih uvjeta 
prodaje i isporuke, kupac snosi troškove transporta.  
 
9. POVRAT ROBE 
U koliko iz bilo kojeg razloga dođe do povrata robe, 
kupac je dužan vratiti robu originalno zapakiranu na 
paletama spremno za utovar. Kupac je dužan o 
razlozima i rokovima pismeno obavijestiti Eurobeton 
d.d.. Kupac je dužan kod čina utovara robe za povrat 
predočiti otpremnicu s prikazanim količinama i vrstama 
proizvoda. 
 
10. JAMSTVA I GARANCIJE 
Eurobeton d.d. jamči za uobičajenu kvalitetu i 
kvantitetu svojih proizvoda navedenih u specifikaciji 
proizvoda. Na zahtjev kupca Eurobeton d.d. dostavit će 
potrebnu dokumentaciju o kvaliteti robe prema 
važećim propisima i standardima u RH.  
 
11. REKLAMACIJE 
Za eventualne reklamacije u pogledu kvalitete i 
kvantitete isporučenih proizvoda kupac je dužen u roku 
od 7 dana dostaviti komisijski zapisnik u pisanom obliku. 
Takva roba mora biti izdvojena od ostale robe i 
Eurobeton d.d. će poslati ovlaštenu osobu da zajedno s 
kupcem utvrde stvarno stanje. Skrivene greške u robi 
kupac može reklamirati najkasnije u roku od 4 mj od 
dana isporuke. Eurobeton.d.d. ne odgovara za 
nestručno uporabu robe. Neznatne razlike u boji istih 
proizvoda, moguće vapnenaste mrlje kao i sitne razlike 
u strukturi ne utječu na kvalitetu proizvoda i iz toga 
razloga ne mogu biti predmet reklamacije. Vapnenaste 
mrlje normalni su i uobičajeni kemijski proces i nestaju 
nakon nekog vremena. Kako bi se izbjegle eventualne 
neznatne razlike preporuča se polaganje proizvoda iz 
više različitih paleta nakon dostave cjelokupne količine 
na gradilište. 
 
12. ZAVRŠNE ODREDBE 
Sve eventualne sporove iz Ugovora i Općih uvjeta 
prodaje i isporuke, ugovorene strane pokušat će 
dogovorom i mirnim putem. U koliko to nije moguće, 
mjesna nadležnost suda je u Varaždinu. 
 
13. STUPANJE NA SNAGU 
Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke stupaju na snagu s 
danom 20 kolovoza 2018. godine i primjenjuju se 
danom stupanja na snagu. 
 

 


