Splošni pogoji poslovanja (SPP) so predmet pogodbe.
I. Splošna:
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Vse sporazume je treba v zvezi z njihovo uporabo na obeh straneh zapisati v pisni obliki o zadevni pogodbi. To velja tudi za stranske sporazume in poznejše spremembe
pogodbe.
Z nakupom blaga (prejem plačila s strani prejemnika ali prenosom potrditve prenosa) se šteje, da so bili ti pogoji dogovorjeni!
Prenos pravic in obveznosti kupca iz prodajne pogodbe tretji osebi zahteva pisno privolitev prodajalca.
Če je ena ali več določb te pogodbe v celoti ali deloma neveljavno, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Neveljavne določbe se retroaktivno nadomestijo z
isto uredbo, kar je najbližje namenu predvidene uredbe.
Kupec je načeloma dolžan preveriti, ali so primerni za tip vozila pred nakupom ustreznih rezervnih delov. Odgovornost prodajalca v primeru napačnega naročila od
kupca je izključena. To vpliva tudi na posledično škodo, ki se je zgodila po namestitvi in naročanju neprimernih rezervnih delov na vozilu.
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Posebne določbe za rabljene motorje

V primeru rabljenih motorjev mora kupec v vsakem primeru obnoviti verigo zobnih pasov/krmilne verige in preveriti ali ponastaviti kontrolne čase (razen te potrditve
s strani prodajalca, da to delo ni v posebnem primeru So potrebni). Brez takega dokaza je vzročna odškodnina oproščena odgovornosti v zvezi s tem.
Pred namestitvijo menjalnega motorja (po odpovedi motorja) je nujno očistiti vse Priloge, kot tudi goriva in naftne poti ter zamenjati poškodovane in/ali onesnažene
Priloge. Lokacije obdelovanja prejšnje poškodbe motorja je treba odpraviti za vsako ceno.
Pri motorjih, ki se prodajajo brez prilog, ima kupec preskusni protokol glede turbopolnilnika in injektorjev (ali elementov črpalke ali brizgalnih šob) v primeru pritožb
v primeru pritožbe v primeru neodgovornosti. Predstaviti ga je treba.

Garancija (običajno omejena na 12 mesecev):

Kupec je izrecno svetoval, da so vsi rabljeni rezervni deli tisti, ki so bili že nameščeni v rabljenem motornem vozilu in so bili zato izpostavljeni neznani obrabi in
raztrganine.
Vsi rezervni deli, ki jih kupec ali tretja oseba ni namestil profesionalno in ustrezno, so izključeni iz garancije ali se naknadno ne prilagodijo pravilno. Poleg tega, nositi
in trgati dele, kot so tesnila, Simmerring, tesnila glave valja, injektorji, žarilne zatiči, itd niso vključeni v garancijo v primeru rabljenih motorjev.
V primeru deformabilnosti kupljenega artikla je kupec sprva upravičen zahtevati izboljšanje (popravilo) od prodajalca (popravilo) ali zamenjavo okvarjenega artikla.
Prodajalec mora biti obveščen o tem takoj. Načeloma je prodajalec v prvi vrsti upravičen do popravne napake na način, ki ga je nameraval. Zunanji stroški bodo zajeti
le v dogovorjenem obsegu po predhodni izrecni zavezanosti prodajalca kupcu.
Če zamenjava prodanega blaga ni mogoča zaradi pomanjkanja razpoložljivosti, se nabavna cena povrne po preverjanju okvarjenega nadomestnega dela, vendar
najkasneje v 14 dneh.
Če ne gre za nakup potrošnika, stroški prodanih rezervnih delov niso zajeti v garancijskih primerih.
V primeru pretvorbe in posledične rezervacije kupljenega artikla s strani kupca mora prodajalec prodajalcu plačati ustrezno nadomestilo za uporabo do konverzije ali
izgubo vrednosti.
(Novo) Če je kupec podjetnik, je treba prodajalcu sporočiti očitne napake najpozneje 5 delovnih dni od prejema blaga v primeru kakršne koli druge izgube pravice.
Kraj izpolnitve v primeru garancije je sedež prodajalca podjetja. V primeru garancije morajo podjetniki, kot kupci, neodvisno zagotavljati povratni prevoz kupljenega
blaga, stroške prevoza krije kupec. Podobno se šteje, da so potrošniki kupec, razen če povratni prevoz blaga ni primeren za kupca zaradi razsutosti itd.
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Izpolnitev/rok dostave:

Kupec je izpolnil pogodbo, če je bila celotna nakupna cena, vključno z vsemi stranskimi stroški, ki so vidni iz nakupne pogodbe, prejeta v celoti s strani prodajalca.
Šele po tem bo blago odpremljeno. Dogovorjeni stroški pošiljanja morajo v vsakem primeru nositi kupec. V primeru menjalnih motorjev, je samo izpolnitev na strani
kupca, ko je kupec star motor je prejel prodajalec-v skladu s potrditvijo naročila in račun-po prejemu novega blaga, vendar največ po 10 dneh.
Prodajalec je izpolnil pogodbo, če je nabavil kupljeno blago za zbiranje v skladu z naročilom in je dokazljivo obvestil kupca ali poslal blago kupcu. V vsakem primeru,
če je kupec prevzel blago. Z izročkom se vse nevarnosti prenesejo na kupca.
Pogodbeno dogovorjeno obdobje dostave se uporablja, sicer se uporablja skupno naročilo za vrsto blaga.
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Lastništvo:
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V primeru, da naročeno blago sledi kupcu pred celotnim plačilom nakupne cene, ostane blago last prodajalca, dokler celotna nakupna cena ni bila plačana v celoti.
V obsegu, v katerem mora biti predmet nakupa, dostavljenega pod pridržkom lastninske pravice, ki ga uporablja kdorkoli drug, kupec mora takoj obvestiti lastnika
rezerviranega lastnika.
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Potrošniki kot kupci so izrecno obveščeni, da zadevna nakupna transakcija ni pogodba na podlagi zakona o prodaji na daljavo (FAGG) in zato pravno neutemeljena
enostranska ukinitev pogodbe s strani pogodbe s strani Kupec ni mogoč.
Če je kupec v zamudiplačila, lahko prodajalec v pisni obliki kupcu zagotoviprehodno obdobje5 delovnih dni z izjavo, da po neplodno izteku tega obdobja, ne želi
izpolniti pogodbe s strani kupca, Tako odstopi od prodajne pogodbe in zahteva odškodnino za neizvedbo (neupravičeno izplačilo kupca). Sporazum o določitvi obdobja
odloga mora prodajalec pisno in se uporablja od dostopa. V primeru zamude pri plačilu se šteje, da so zamudne obresti v višini5% nad diskontno stopnjo avstrijske
narodne banke dogovorjene.
Če je prodajalec pogodbeno dogovorjen rok dostave prekoračil za več kot 14 dni, lahko kupec pozneje vzame prehodno obdobje, da se sestane vsaj 14 dni po njegovi
neuspešni usodi (zamuda prodajalca) od Prepišite pogodbo. Kupec mora pisno informirano dogovoriti o določitvi obdobja odloga in se uporablja od dostopa. Kupec
lahko uveljavlja odškodnino le, če je bila zamuda prodajalca namerna ali skrajno malomarno.
Če en del ne izpolnjuje pogodbe iz drugih primerov, ki niso navedeni v Paragvaju 2 in 3, je drugi del upravičen do odstopa od pogodbe v roku petih delovnih dni.
Sporazum o določitvi obdobja odloga mora biti vložen v pisni obliki in se uporablja od dostopa.
V primeru neupravičene neizvedbe pogodbe s strani prodajalcain posledične odstopa kupca, ima prodajalec možen polog ali že v celoti plačano nakupno ceno,
vključno s prevoznimi stroški v 10 Delovni dnevi, ki jih je treba povrniti. Odškodninski zahtevki so na splošno izključeni.
V primeru neupravičene neizpolnitve pogodbe s strani kupca inprodajalca prevolitev, ki je utemeljena, je prodajalec upravičen do zaračunati največ 15% nakupne
cene kot pristojbina za preklic . Povezani prevozni stroški za vračilo blaga so na račun kupca.
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Odstop:

VII. Pravna izbira, kraj pristojnosti
Uporablja slovensko pravo. Uporaba pravice ZN do nakupa je izrecno izključena. Jezik pogodbe jeslovenski. Pogodbenici soglašata sslovenskopristojnostjo. Če ni potrošniška
transakcija, je odločitev o vseh sporih, ki izhajajo iz te pogodbe, ki je izključno pristojna za pisarno prodajalca, pristojno sodišče v smislu lastnine in lokalno, pravica do odločanja.

