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Splošne določbe kupoprodajne pogodbe za projekt  

»Sončni DOBROpis« ZMP Zadruge Market GmbH 

 

 

1. Preambula 

V nadaljevanju navedene določbe veljajo za kupoprodajno 

pogodbo v okviru projekta »Sončni DOBROpis«, ki jo skleneta 

ZMP Zadruga Market GmbH (v nadaljevanju „ZADRUGA“) in 

pridobitelj.  

ZADRUGA se namerava preusmeriti na obnovljive vire in želi s 

projektom 

»Sončni DOBROpis« 

prispevati k energetskemu prehodu. Pridobitelj želi ZADRUGO 

podpreti pri realizaciji projekta in v ta namen vplača znesek, v 

zameno pa pridobi spodaj navedene nasprotne dajatve 

ZADRUGE. Pogodbeni stranki v ta namen skleneta to pogodbo.   

 

2. Obveznosti pridobitelja 

2.1. Pridobitelj se zavezuje, da bo takoj po pravnomočnosti te 

pogodbe in prejemu računa za spodaj navedene storitve 

ZADRUGE vplačal bruto znesek (vključno z DDV-jem) 

270,00 EUR za en paket »Sončni DOBROpis« na 

posebej za ta projekt urejeni račun pri banki 

Raiffeisenbank Eberndorf v Dobrli vasi. 

 

Prejemnik:  ZMP-Zadruga Market GmbH 

IBAN:    AT47 3928 8001 0007 6885 

BIC:        RZKTAT2K288 

 

Referenca: Sončni DOBROpis + številka naročila 

(navedena na računu). 

 

2.2. Pridobitelj bo spremembe kontaktnih podatkov sporočil 

ZADRUGI. 

 

3. Zaveze ZADRUGE 

3.1. Omejitve namena: ZADRUGA se zavezuje, da bo plačilo 

uporabila izključno za uresničitev projekta. ZADRUGA 

ima pravico odstopiti od pogodbe, v tem primeru mora 

prejeto plačilo pridobitelju vrniti v celoti (oz. 

sorazmerno, če je pridobitelj nasprotne dajatve že 

vnovčil).   

3.2. Nasprotne dajatve: ZADRUGA se zavezuje dati 

pridobitelju po prejemu plačila spodaj navedene 

nasprotne dajatve:  

 

1 paket »Sončni DOBROpis« (po 270,00 EUR) 

vključuje spodaj navedene dajatve ZADRUGE (paketi 

»Sončni DOBROpis«):  

 

 

 

 

 

 

3.3. Pogoji za dobropis: Dobropisi veljajo 3 leta od začetka 

veljavnosti dobropisa. Začetek veljavnosti dobropisa je 

dan, ko ga pridobitelj prejme. Pridobitelj lahko dobropis 

z enostransko izjavo (zadostuje elektronsko sporočilo  

ZADRUGI) 3 krat za eno leto podaljša. Gotovinski 

odkup je izključen. Dobropise je mogoče vnovčiti 

izključno v podružnicah ZADRUGE v Železni Kapli, 

Globasnici, Kotmari vasi, Dobrli vasi in Pliberku. 

 

 

4. Garancija / odgovornost 

4.1. ZADRUGA garantira za odplačne pogodbe po določilih 

922. člena in naslednjih členov avstrijskega Splošnega 

civilnega zakonika (ABGB).  

4.2. Odgovornost ZADRUGE in njenih organov, zaposlenih, 

naročnikov ali drugih pomočnikov (v nadaljevanju 

»ljudje«) je omejena na primere naklepa ali hude 

malomarnosti; odgovornost za lahko malomarnost je 

izključena. Izključitev odgovornosti ne velja za 

poškodovanje oseb in stvari, ki jih je ZADRUGA 

prevzela v obdelavo. Če je odgovornost izključena ali 

omejena, to velja tudi za osebno odgovornost ljudi. 

 

 

5. Pravica pridobitelja do preklica in odstopa od 

pogodbe 

5.1. Pridobitelj je, če velja za potrošnika v smislu avstrijskega 

zakona o varstvu potrošnikov (KSchG) oz. potrošnika v 

smislu avstrijskega zakona o prodaji na daljavo in zunaj 

poslovnih prostorov sklenjenih pogodbah (FAGG), 

skladno z določili 3. člena KSchG in prvega odstavka 11. 

člena FAGG, zakonsko upravičen, da svojo izjavo o 

pogodbi (naročilo), ki jo je podal zunaj poslovnih 

prostorov ZADRUGE, prekliče oz. (po sprejetju izjave s 

strani ZADRUGE) odstopi od pogodbe po pogojih, 

navedenih v spodaj navedeni izjavi o preklicu. 

5.2. Rok za odstop od pogodbe: Odstop od pogodbe je treba 

sporočiti v 14 dneh po prejetju blaga (= dobropisa) ali 

potrdila o naročilu (podrobnosti glej Pouk o preklicu pod 

točkama 5.3 in 5.4). 

5.3. Pouk o preklicu: Skladno z osmo točko 1. odstavka 4. 

člena FAGG pouči ZADRUGA pridobitelja o njegovi 

zakonski pravici do preklica. 

 

5.4.  

PRAVICA DO PREKLICA 

Pridobitelj ima pravico, da v štirinajstih dneh pogodbo 

prekliče, pri čemer mu ni treba navajati razlogov. 

Rok za preklic je štirinajst dni od dneva vročitve prvega 

dobropisa (= sprejetje ponudbe). 

 

Svojo pravico do preklica pridobitelj izvaja tako, da družbo   

 

ZMP-Zadruga Market GmbH 

Völkermarkterstrasse 1 

9150 Pliberk/Bleiburg 

Telefon: 01 04235 2039 

E-pošta: office@zadruga.at 

 

z jasno izjavo (npr. s pismom po pošti, prek telefaksa ali e-

pošte) obvesti o odločitvi, da to pogodbo prekliče. 

Pridobitelj lahko za preklic uporabi obrazec na projektni 

spletni strani [https://crowdfunding.zadruga.at/] in ga 

elektronsko prenese na svoj računalnik, vendar to ni 

predpisano. Če pridobitelj prekliče pogodbo na ta način, 

mu bo ZADRUGA nemudoma (npr. po e-pošti) 

posredovala potrdilo o prejetju takega preklica. 

Pridobitelj pogodbo prekliče pravočasno, če odpošlje 

preklic pred potekom roka za preklic pogodbe. 

 

Velja z 

datumom 

dobave 

Nasprotna 

dajatev 

Vrednost v 

€ 

december 2021 dobropis 100,00 

december 2022 dobropis 100,00 

december 2023 dobropis 100,00 
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POSLEDICE PREKLICA 

 

Če pridobitelj to pogodbo prekliče, mora ZADRUGA 

pridobitelju nemudoma, najpozneje pa v štirinajstih dneh 

od dneva, ko je ZADRUGA prejela obvestilo o preklicu te 

pogodbe, vrniti vsa plačila, ki jih je prejela od pridobitelja, 

vključno dobavne stroške (razen dodatnih stroškov, ki so 

nastali zaradi tega, ker je pridobitelj izbral drug način 

dobave, kot ga je ponudila ZADRUGA kot najugodnejšo 

standardno dobavo). Za vračilo uporabi ZADRUGA enako 

plačilno sredstvo, ki ga je pridobitelj uporabil pri prvotni 

transakciji, razen če je bilo izrecno dogovorjeno drugače; v 

nobenem primeru se pridobitelju ne zaračunajo stroški 

zaradi tega vračila. ZADRUGA lahko vračilo odkloni, 

dokler ji blago ni bilo vrnjeno ali pridobitelj ni dokazal, da 

je blago odposlal ZADRUGI, glede na to, kaj se zgodi prej. 

 

Pridobitelj mora prejeto blago ZADRUGI po pošti ali 

osebno vrniti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v 

štirinajstih dneh od dneva, ko je pridobitelj ZADRUGO 

obvestil o preklicu te pogodbe. Pridobitelj je blago vrnil 

pravočasno, če ga je odposlal pred potekom roka 

štirinajstih dni. 

 

Pridobitelj nosi neposredne stroške za vračilo blaga. 

 

Pridobitelj mora morebitno izgubo vrednosti blaga plačati 

le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, 

ki za pregled stanja, lastnosti in načina delovanja blaga ni 

potrebno. 

 

 

6. Varstvo podatkov 

6.1. Pridobitelj sporoči ZADRUGI spodaj navedene osebne 

podatke, ki jih ZADRUGA obdela: ime(na), priimek, 

naslov(e), telefonsko(e) številko(e), e-naslov(e), datum 

rojstva, spol, akademski naslov, podatki o plačilnem 

sredstvu. 

6.2. Privolitev: Pridobitelj izrecno privoli v to, da 

ZADRUGA njegove zgoraj navedene osebne podatke 

obdeluje in uporabi za lastne namene v namen izpolnitve 

pogodbe, za pošiljanje reklamnih vsebin in druge 

marketinške ukrepe.  

6.3. Preklic: ZADRUGA pridobitelja izrecno opozori na to, 

da lahko izjavo o privolitvi v zvezi z osebnimi podatki 

kadarkoli prekliče:   

 

ZMP-Zadruga Market GmbH 

Völkermarkterstrasse 1 

9150 Pliberk/Bleiburg 

Telefon: 01 04235 2039 

E-pošta: office@zadruga.at 

 

6.4. Posledice preklica: Posledica preklica je tudi, da postane 

nadaljnja uporaba osebnih podatkov nedopustna. V 

izogib nesporazumom ZADRUGA opozarja pridobitelja 

na to, da ima v tem primeru pravico razpolagati s podatki 

še naprej, kolikor je to potrebno za izpolnitev 

pogodbenih obveznosti (četrta točka 3. odstavka 8- člena 

avstrijskega Zakona o varstvu podatkov (DSG 2000)).  

 

 

7. Končna določila 

7.1. Za vse spore, ki nastanejo v zvezi s to pogodbo, vključno 

s prejšnjimi in poznejšimi učinki, je izključno pristojno 

sodišče, ki je stvarno pristojno za Celovec. Kraj 

izpolnitve je Pliberk. 

7.2. Če je pridobitelj potrošnik v smislu avstrijskega zakona 

o varstvu potrošnikov (KSchG), je za tožbe ZADRUGE 

zoper pridobitelje navedeno sodišče pristojno le tedaj, če 

ima pridobitelj v času sklenitve pogodbe stalno ali 

običajno prebivališče v Stainachu ali je zaposlen v 

Pliberku. 

7.3. Pogodbeni stranki se vsekakor dogovorita za sodno 

pristojnost v Avstriji. 

7.4. Velja materialno avstrijsko pravo, izključeni so prodajno 

pravo Združenih narodov in napotitvena določila. 

7.5. Če so ali postanejo posamezna določila te pogodbe v 

celoti ali delno neveljavna ali če se izkaže, da je pogodba 

nepopolna, to ne vpliva na veljavnost ostalih pogodbenih 

določil.  

7.6. Za spremembe in dodatke k pogodbi je potrebna pisna 

oblika. To velja tudi za dogovor, s katerim se sklene, da 

pisna oblika ni potrebna. Pošiljanje preko e-pošte ali 

telefaksa ustreza pisni obliki, enako tudi klik na ustrezni 

gumb.
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