SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Splošni pogoji v nadaljevanju veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb s fizičnimi in pravnimi osebami. S pogoji se urejajo pravice
in obveznosti med prodajalcem (Hausmart, stavbno pohištvo, d.o.o.) in kupcem, ki niso posebej urejena v ponudbi in vsebujejo
določbe o firmi in sedežu prodajalca, ponudbi, ceni, pogojih plačila, dobavi in montaži, garanciji, reklamaciji in reševanju sporov.
OSNOVNI PODATKI PODJETJA
Hausmart, stavbno pohištvo, d.o.o.
Sedež: Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka
Podružnica: Gradnikove brigade 57, 5000 Nova Gorica
Matična številka: 3500004000
ID za DDV: 70741611 (davčni zavezanec)
TRR: IBAN SI56 6000 0000 0125 395 (LON, d.d., Kranj)
TRR: IBAN SI56 0700 0000 1119 082 (GB d.d., Kranj)
SKD: G46.130 – posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA, SAJ NEPOZNAVANJE LE-TEH NE MORE BITI PREDMET VAŠE
REKLAMACIJE, UGOVORA IN DRUGIH ZAHTEVKOV, KI BI FINANČNO BREMENILI PODJETJE HAUSMART D.O.O.
SPLOŠNO
1. Navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev podjetja Hausmart d.o.o.
2. Kupčevi ali katerikoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le v primeru, da so bili s strani podjetja
Hausmart d.o.o. pisno potrjeni.
3. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani podjetja Hausmart d.o.o. pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša
potrdila, poslana po faksu ali elektronski pošti.
4. Kupec s plačilom ponudbe sprejme in prizna splošne prodajne pogoje podjetja Hausmart d.o.o.
PONUDBA
Prodajalec izdela ponudbo na podlagi opravljenih meritev, ki jih opravi pooblaščena oseba podjetja Hausmarta. Prodajalec tako
odgovarja za dimenzijsko ustreznosti stavbnega pohištva. V primeru napake pri meritvi s strani pooblaščene strokovne osebe
prodajalca, nosi celotne stroške za napako prodajalec. Kupec pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in
nepopolne izvedbe del na dogovorjen datum montaže. Prodajalec je napako dolžan opraviti v čim krajšem možnem času.
V kolikor meritve opravi kupec sam, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo kot
posledica napačnih meritev kupca, so breme kupca v celoti.
Pred potrditvijo naročila je kupec dolžen preveriti vse opise, količine in vrednosti. Plačilo are ali predračunske vrednosti pomeni, da
stranka potrjuje pravilnost naročila, se strinja z vsemi elementi ponudbe ter sprejema splošne pogoje poslovanja. Vsi dodatni ustni
dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni. Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine, ter morebitne nejasnosti
ne morejo biti vzrok za kasnejšo reklamacijo.
Kupec ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga najkasneje 2 (dva) dneva po plačilu avansa ali potrditve
naročila, izključno v pisni obliki. Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo ali pa ima podjetje HAUSMART d.o.o. pravico, da zanje
izstavi dodaten račun, ki ga je stranka dolžna poravnati najkasneje v 8 dneh.
V kolikor ima kupec zahteve, ki so strokovno nesprejemljive za prodajalca in je prodajalec nanje kupca opozoril, ter kupec kljub
temu vztraja pri zahtevah se prodajalec izvzame iz vsakršne odškodninske odgovornosti. V primeru zahtev kupca, ki niso v skladu s
standardi stroke, si prodajalec pridržuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov.
VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba velja 15 dni oziroma do datuma navedenega v ponudbi s strani prodajalca oziroma v roku kot ga določi prodajalec.
CENE
Cene so določene v evrih. Cene na enoto ne vključujejo DDV. DDV je prikazan in obračunan posebej.

Stopnja DDV-ja je obračunana ločeno:
Splošna stopnja DDV znaša 22%
Nižja stopnja DDV znaša 9,5% in se obračuna pri opravljanju gradbenih storitev na stanovanjskih objektih, katere lastnik je fizična
oseba, stanovanjski objekt pa je namenjen za trajno bivanje in v večstanovanjski stavbi uporabna površina ne presega 120m 2, v
enostanovanjski stavbi pa ne presega 250m2 uporabne površine stanovanjskega objekta. V kolikor ne izpolnjujete navedenih
pogojev, je vaša dolžnost, da na to javite ob naročilu. V nasprotnem primeru bomo smatrali, da ne presegate določene uporabne
površine. V kolikor se kasneje izkaže obratno imamo pravico obračunati razliko do 22% DDV. Odogovornost za resnično navedbo
podatkov in posledice nosi izključno kupec.
Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si
pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken / vrat / senčil zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov.
Podjetje Hausmart d.o.o. si pridržuje pravico spremembe cen izdelkov brez predhodnega obvestila v primeru spremembe cen po
ceniku ali podražitve surovin.
Obresti na predplačilo po 41. členu ZVPot so že obračunane v popustih.
Popusti se ne seštevajo in akcije so izvzete iz popustov.
PLAČILNI POGOJI
1. OBLIKA: 60% avans, ostanek pred odpremo oz. 8 dni po montaži
2. OBLIKA: 100% avans z dodatnim 3% popustom
3. OBLIKA: brezobrestni potrošniški kredit na 12 ali 24 mesecev na Gorenjski banki, s katerim ne priznamo 3% popusta, vendar
vam podjetje Hausmart d.o.o. plačuje efektivno obrestno mero, stranka pa plača stroške odobritve in zavarovalno premijo.
4. OBLIKA: po izvedbi storitve v roku 8 dni brez vseh popustov.
5. OBLIKA: po dogovoru
Brezobrestni kredit se uredi v kateri koli poslovalnici Gorenjske banke, kjer se odobravajo krediti. Za pridobitev kredita morate
poleg potrjene dokumentacije zagotoviti kreditno sposobnost. Praviloma lahko mesečna anuiteta znaša prosto tretjino našega
mesečnega prejemka, v določenih primerih pa tudi več. Seznam enot in dokumentacija je dostopna na spletni strani Gorenjske
banke.
NAROČILO
Plačilo delnega ali celotnega avansa je končno potrdilo naročila s strani kupca. S tem se tudi razume, da je stranka seznanjena z
vsebino ponudbe, vsemi prodajnimi pogoji in splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja. Splošni pogoji so javno dostopni v
vseh poslovnih enotah ter na spletni strani Hausmart d.o.o. (http://www.hausmart.si/)
Kupec se ob naročilu obveže, da bo podjetju podal resnične podatke in po potrebi predložil osebni dokument in izpis iz poslovnega
registra RS.
Nepoznavanje vsebine ponudbe, prodajnih pogojev in splošnih pogojev poslovanja ter drugih nejasnosti ne morejo biti vzrok za
kasnejšo reklamacijo.
Ob naročilu kupec soglaša, da se fotografije vgrajenih izdelkov in fotografije objekta z vgrajenimi izdelki lahko uporabi kot
referenco podjetja. Kupec tudi soglaša, da iz tega naslova ne bo uveljavljal zahtevka za plačilo in nobenega drugega nadomestila.
DOBAVNI ROK
Dobavni rok je podan v ponudbi.
Dobavni rok prične teči:
2 delovna dneva po prejemu avansa na transakcijski račun podjetja Hausmart d.o.o. in
ko so vsi tehnični podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva znani.
Vse morebitne spremembe se sporočajo prodajalcu izključno v pisni obliki v dveh delovnih dneh po plačilu avansa. Skladno z
uveljavljeno spremembo začne dobavni rok teči temu primerno kasneje.
Dobavni rok se podaljša v primerih višje sile, težav z materialom in razlogov s strani kupca.

V primeru, da dobavni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani prodajalca se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje
brez povračila škode zaradi zamude pri dobavi, če ni drugače določeno v pogodbi. Prodajalec je dolžan odpraviti nepravilnosti v čim
krajšem možnem času.
PREVZEM BLAGA
Prevzem blaga iz skladišča s strani kupca je mogoč od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro, pri čemer mora kupec termin
prevzema javiti vsaj en delavni dan prej. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga le to pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in
jih takoj zapisati na prevzemni list. Kasneje tega blaga ni več mogoče menjati ali vrniti. V primeru poškodbe stekla (lom) so ob
prevzemu oken in vrat upošteva le na podlagi pisne izjave kupca ob prevzemu. Kasnejši lomi stekel, ki niso posledica prevoza ali
vgradnje s strani prodajalca stavbnega pohištva in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma stekla neznan ne more biti predmet
reklamacije. Prav tako kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko
posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.
MONTAŽA
DEMONTAŽA
Pred demontažo mora stranka zaščititi tla (karton, topli pod…). Med samo demontažo morajo monterji biti pozorni, da se robovi
zidu in fasade čim manj oz. ne poškodujejo. Kar lahko dosežemo z primernim orodjem za demontažo. Po izvedeni demontaži
monterji odstranijo stare elemente in na grobo počistijo, stranka pa prostor takoj pospravi in počisti, da preprečimo poškodbe tal.
VGRADNJA IN MONTAŽA OKEN IN VRAT
Okna morajo biti vgrajena navpično, vodoravno in v pravilni smeri. Točna pozicija elementa v gradbeni odprtini je odvisna od
dogovora z naročnikom.
Okna in vrata vgrajujemo v gradbeno odprtino s pomočjo vijakov.
Po montaži z okna odstranimo elemente za pritrditev, razen tistih, ki fiksirajo okvir in preprečujejo njegovo premikanje.
Maksimalna dovoljena toleranca odstopanja navpičnic in horizontal je 2 mm na vsak meter pri elementih dolžine do 3,2 m, največ
pa 5 mm.
Pri elementih večjih dimenzije in okenskih policah toleranca odstopanj ne sme negativno vplivati na funkcionalnost. Elementi se
poravnajo z vodno tehtnico, pritrdijo z vijaki in pokrijejo s kapico. Po vsej globini in obodu elementa se zatesni tesnilno maso. Kot
izolacijski material se lahko uporabi mineralna volna, steklena vata, penasti trakovi in montažna pena. Po končani montaži je
potrebno preizkusiti funkcionalnost vseh premičnih delov.
V ceno montaže so všteti vijaki za pritrditev in poliuretanska pena za zatesnitev. Standardni sistem pritrjevanja oken in vrat je ali
skozi podboj s t.i. turbo vijaki ali s kovinskimi vložki in vijaki. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo, za poškodbe
okenskih špalet in fasade ne odgovarjamo. Med izvajanjem del pri montaži je v izrednih primerih možno, da pride do dodatnih del
(zidarskih del).
Pri montaži po t.i. smernicah RAL mora naročnik pravilno pripraviti špalete oz. jih pripravi po navodilih proizvajalca.
MONTAŽA POLIC
Notranje police se montirajo in stisnejo pod spodnji rob okna fiksiramo jih z PU-peno, spoj med elementom in polico se ne
silikonizira.
Zunanje police se montira na polični profil in ne na okvir okna. Polica se silikonizira in pritrdi z vijaki in PU-peno. Silikonizira se levo,
desno, spoj med zaključkom police in fasado.
MONTAŽA DRUGIH PROIZVODOV
Montaža se opravlja po navodilih dobaviteljev ali proizvajalcev drugih proizvodov.
Dodatna pojasnila in opise ter navodila montaž stranka dobi na: www.hausmart.si
Termin montaže je kupcu pravočasno sporočen in je fiksno določen. Brez soglasja prodajalca ga kupec ne more samovoljno
prestaviti. V kolikor kupca ob dogovorjenem času ni na objektu in posledično ne moremo opraviti storitve kupec nosi vse stroške v
zvezi z prevozom in dnevnim nadomestilom. Ob začetku montažnih del mora biti kupec obvezno prisoten in prevzeti blago. Kupec
mora pred pričetkom montaže skupaj z odgovornim monterjem na licu mesta preveriti in uskladiti načrte, skice in vse detajle, da se
seznani s potekom del, saj po vgradnji elementov to ne more biti predmet reklamacije in gre v breme kupca. Kupec je še zlasti
dolžan posredovati podatke in informacijo za: 1. debelino izolacije, 2. postavitev okna glede na globino zidu, 3. višinsko točko glede
na ploščo. Pred pričetkom montaže je naročnik tudi dolžan monterje in/ali podjetje Hausmart d.o.o. opozoriti na možne ovire
(vodovod, elektrika,…). V nasprotnem primeru ob nastalih poškodbah prevzame stroške poškodb in tudi stroške zastoja pri montaži
kupec. Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dostop do objekta, brezplačno priskrbeti električno napetost 220V, če ni
drugače navedeno v pogodbi tudi lestve, odre in/ali dvigalo. Pri montaži, ki traja dalj časa pa tudi prostor za shranjevanje orodja, ki
se da zakleniti. V primeru, da kupec ne zagotovi in ne poda omenjenih podatkov, sam nosi odgovornost v primeru nepravilno
izvedenih del in podjetje na odgovarja za škodo.

V primeru, da po želji kupca montaža stavbnega pohištva poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški.
Riziko možnosti poškodb elementov, ki so v tem času v skladiščeni pri naročniku, nosi kupec.
DODATNA DELA
Kupec soglaša s prodajalcem, da se zaračunajo tudi dodatno naročena dela (npr. zaključne letvice, zaključna zidarska dela, odvoz
starih oken, silikoniziranje), ki jih ni v ponudbi, vendar so pomembna za dokončanje del. Kupec lahko omenjena dela naroči tudi v
času montaže v pisni obliki. Ob naročilu zidarskih del in obdelave s knaufom ta dela ne vključujejo slikopleskarskih del. Podjetja izda
za dodatna dela račun, ki ga je kupec dolžan plačati v osmih dneh. Specifikacija cen je opisana na računu. V primeru, da se kupec ni
predhodno seznanil s cenami dodatnih del ali dodatnih elementov, dodatna dela pa so bila opravljena oziroma dodatni elementi
dobavljeni (in montirani), kupec ne more uspešno ugovarjati višini izdanega računa.
PREGLED IN PREVZEM
Ob začetku in na koncu montažnih del mora biti na objektu navzoč investitor (kupec ali njegov pooblaščenec). S podpisom
montažnega zapisnika kupec potrjuje, da so izdelki prevzeti brez napak in pripomb. S podpisom kupca na zapisnik, pomeni, da je
blago dobavljeno v skladu s ponudbo in da je vgradnja kakovostno opravljena. Če ima kupec na izdelek in/ali storitev pripombe, se
morajo vpisati v montažni zapisnik. V primeru, da kupca ob zaključku montaže ni na objektu in montažnega zapisnika ne podpiše, se
smatra, da je blago prevzeto in montirano brez napak. V tem primeru podjetje ne upošteva nikakršnih kasnejših reklamacij.
Po pisnem obvestilu podjetja (za izdelke fco skladišče) o možni odpremi blaga je dolžnost kupca, da ga v roku osmih dni od obvestila tudi
prevzame. V kolikor ga ne, vsa odgovornost za blago preide na kupca.

Če naročnik odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko podjetje odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse
nastale škode.
PLAČILO
Plačilo nakažite na naš TRR Hranilnice Lon ali Gorenjske banke:
HRANILNICA LON, Kranj SI56 600000000125395, SWIFT: HLONSI22
GORENJSKA BANKA, Kranj SI56 070000001119082, SWIFT: GORESI2X
Pri plačilu za sklic navedite številko ponudbe (primer: št. ponudbe 14-10015 je sklic SI00 1410015)
Kupec lahko opravi plačilo samo na transakcijski račun podjetja Hausmart, stavbno pohištvo, d.o.o.. Predstavniki, posredniki,
monterji, tehnologi in prodajalci niso pooblaščeni za sprejemanje kupnine. Kupec ima pravico do zavrnitve računa v roku osmih (8)
dni po njegovem prejemu. V nasprotnem primeru podjetje razume, kupec pa soglaša, da je račun v celoti sprejet in zavrnitve ne
upošteva. Kupec se v tem primeru odpoveduje vsem zahtevkom iz tega naslova.
V primeru lastnega prevzema blaga, do končnega plačila ostane blago last podjetja Hausmart d.o.o. in se ne odpelje iz skladišča.
V kolikor blago z montažo ni v celoti plačano, ga ima podjetje Hausmart d.o.o. pravico vzeti npr.: krila, senčila, nazaj, kupec pa
dovoljuje podjetju neoviran dostop do teh elementov in njihov odvoz. Kupec se v tem primeru odpoveduje vsem zahtevkom.
Plačilni pogoji so obojestransko obvezujoči.
GARANCIJE
Hausmart d.o.o. za svoje izdelke zagotavlja, da so zdelani pod pogoji, ki jih predpisuje standard za označevanje s CE znakom in so
opremljeni z oznako CE EN 14351-1: 2006+A1:2010 primerni za vgradnjo v stanovanjske in večstanovanjske javne in zasebne
objekte.
Na naše izdelke ponujamo garancijo v roku katerih proizvajalec jamči za kakovost in za brezhibno delovanje pod naslednjimi pogoji:
1. Če so upoštevana navodila za uporabo in vzdrževanje izdelkov, kar je dostopno na www.hausmart.si.
2. Garancijski rok začne teči z dnevom izstavitve računa
3. Garancija se lahko uveljavlja pod pogojem, da je račun v celoti plačan.
4. Garancijski list mora biti v celoti izpolnjen.
5. Izdelek mora biti uporabljen izključno v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih stranka dobi na:
www.hausmart.si.
6. Kupec mora podati pisno prijavo reklamacije in jo poslati po pošti na sedež podjetja Hausmart d.o.o. ali po e-pošti:
info@hausmart.si

7.

Uveljavljanje reklamacij in/ali servisa in/ali garancije je možno le skupaj s plačanim računom v celoti, v pisni obliki, ali po
e-pošti: info@hausmart.si Navesti mora opis napake, natančen naslov objekta, svoje podatke, priložiti fotokopijo računa,
izpolnjen garancijski in servisni list.

Storitev nastavitev oken, balkonskih vrat in vrat je enkrat v roku dveh let od celotnega plačila računa brezplačna, naslednje
nastavitve so izvzete iz garancijskih pogojev in so plačljive.
Podjetje Hausmart d.o.o. je dolžan podati odgovor v 8 dneh od prejema pisne reklamacije s strani kupca in odpraviti reklamacijo v
45 dneh od prejetja zahtevka. V primeru, da je rok odprave reklamacije posameznih delov zaradi zahtevnosti in specifičnosti daljši,
stranka soglaša, da se rok podaljša. Podjetje Hausmart d.o.o. v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja vzdrževanje, nadomestne
dele in servis vsaj še 3 leta po preteku garancijskega roka.
Dobavitelj zagotavlja:
1. SISTEMSKO GARANCIJO ZA 10 let (za profile, kvaliteto izdelave, za okovje), pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil,
rednega vzdrževanja in servisiranja;
Proizvajalec izda dobavitelju za svoje izdelke garancijo z navedenim datumom nakupa, z zakonsko predpisanimi garancijskimi roki
in se zagotavlja sistemsko garancijo:
1. do 120 mesecev na obstojnost konstrukcije in barve na PVC, ALU in lesena okna (odvisno od profila)
2. do 36 mesecev na obstojnost konstrukcije in barve na PVC, ALU in lesena okna nepravilnih oblik in vrat (odvisno od profila)
3. do 120 mesecev na funkcionalnost stavbnega okovja Roto, Maco,Winkaus, GU
4. 60 mesecev na tesnjenje
5. 60 mesecev na lastnosti termo stekel
6. 24 mesecev garancije na ALU rolete in na pogonske dele, dobavitelji: Tehrol d.o.o., Medle d.o.o., Roltek d.o.o.
7. 12 mesecev na PVC rolete in na pogonske dele, dobavitelji: Tehrol d.o.o., Medle d.o.o., Roltek d.o.o.
8. 25 let garancije na obstojnost polic pred vremenskimi vplivi, dobavitelj: AZUR7,
9. 24 mesecev garancije na notranje in zunanje police, dobavitelji: Starman d.o.o., M-Sora d.o.o., VBH d.o.o.
10. 24 mesecev garancije na obstojnost pred vremenskimi vplivi zunanjih žaluzij z oznakami C80 in T80, dobavitelji: Tehrol d.o.o.,
Medle d.o.o., Roltek d.o.o.
11. 24 mesecev garancije na obstojnost pred vremenskimi vplivi na vratna polnila

Garancije se ne prizna in iz garancije je izvzeto:
1. Manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi (zareze, odrgnine,
…) ali, če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka ali, če niso vidne iz razdalje večje ali enake od 3 m gledano pri dnevni
svetlobi.
2. Blago, ki ga naročnik vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne
montaže ali poškodb pri prevozu
3. Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo blaga s strani kupca ali naročnika ali tretje osebe v času
veljavnosti garancije
4. Medstekelni križi (poves, žvenket ter lom stekla…)
5. Zaradi podvrženosti termičnim obremenitvam stavbnega pohištva, nastajajo napetosti odvisno ali neodvisno od
temperature in s tem se spremembe na dolžini in obliki. Zaradi takšnih nihanj temperature lahko pride do sprememb v
velikosti stavbnega pohištva tudi več mm. Zato je potrebno to upoštevati pri gradbenih spojih in omogočiti izravnavo.
Posledica nihanj in sproščanje napetosti je lahko odtrganje pokrivne letvice in upogib okenskega (balkonskega, vratnega)
krila in okvirja. Upogib do 4mm ni predmet reklamacije.
6. Ostale površinske nepravilnosti je potrebno prijaviti pisno na zapisnik ob prevzemu izdelkov v prostorih podjetja ali po
zaključku montaže in sicer najkasneje v roku osmih dni po prevzemu oziroma montaži. Za vse ostalo veljajo smernice za
ocenjevanje vizualne kakovosti stekla.

Podjetje ne odgovarja za poškodbe na blagu, ki so nastale brez dejanj podjetja, za izpad dobička ali druge finančne izgube, nastale
po krivdi naročnika.
V primeru, da podjetje izključno po svoji krivdi ne izpolni bistvenih pogodbenih obveznosti, je povračilo škode, nastale osebam ali
lastnini, omejeno do višine zavarovalne vsote.

Omejitev odgovornosti iz prejšnjega odstavka velja tudi za vsa druga jamstva za škode, ne glede na formalno upravičenost pritožb.
V primeru omejitve odgovornosti ali jamstva podjetja, se omejitev nanaša tudi na odgovornost zaposlenih v podjetju in oseb
vključenih v prodajno-zastopniško mrežo podjetja.
Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati
pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@hausmart.si. Reklamacijskemu zahtevku mora
priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma
nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane
napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik.
Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.
Če ima blago napako, za katero podjetje odgovarja, jo je dolžno naročniku odpraviti v najkrajšem možnem roku.
OSTALA DOLOČILA
Podjetje se obvezuje, da bo z vsemi podatki pridobljenimi pri poslovanju, ravnalo skrbno in jih varovalo kot poslovna skrivnost.
REŠEVANJE SPOROV
V primeru spora med kupcem in prodajalcem v kolikor ga ne moreta rešiti sama, rešujeta spor najprej s pomočjo izvensodne
mediacije, v primeru, da ne najdeta skupne rešitve pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Škofji Loki.
VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
Pogoji poslovanja veljajo od 1.9.2014 dalje in se tolmačijo v skladu s slovensko in EU zakonodajo.
Hausmart, d.o.o.
Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 231 59 95
Faks: 04 231 59 94
S prijaznimi pozdravi,
Hausmart, d.o.o.

