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KONSIGNACIJSKO POGODBO

1. člen
Pogodbeni predmet
Konsignatar se obveže organizirati v svojem imenu in za račun konsignanta konsignacijo za
izdelek * (v nadaljnjem tekstu: blago). Blago na konsignaciji do dneva prodaje ostaja v lasti
konsignanta in je zaupano konsignatarju v skladiščenje in trženje.
Konsignatar bo izdelke dane na konsignacijo tržil na tržišču države *.
2. člen
Dobave blaga
Blago do vrednostnega stanja zalog blaga na konsignacijskem skladišču, ki je zavarovano v
skladu s 3. odst. 4. člena te pogodbe, naroča konsignatar samostojno. Za dobave, ki bi
vrednostno stanje zalog blaga povečale nad ta limit, je potrebno soglasje konsignanta.
Konsignant bo izvrševal dobave blaga v roku 14 dni od dneva potrditve posameznega
naročila.
3. člen
Dokumentacija
Konsignant bo ob vsaki dobavi priložil predračun. Hkrati bo poskrbel, da bo imela pošiljka
priloženo vso potrebno dokumentacijo (deklaracije ipd.).
Če ni dogovorjeno drugače, nosi stroške izdelave potrebne dokumentacije konsignant.
Dolžnost konsignatarja pa je pravočasno informirati konsignanta o zahtevah domicilne pravne
regulative glede dokumentacije, ki spremlja blago.

4. člen
Konsignacijsko skladišče
Konsignatar bo najkasneje * dan po podpisu te pogodbe organiziral konsignacijsko skladišče
z vsemi potrebnimi dovoljenji za poslovanje na naslovu *, velikosti * m2.
Konsignatar bo vodil ažurno materialno evidenco o blagu na konsignacijskem skladišču tako,
da lahko kadarkoli na zahtevo konsignanta dostavi podatke o kvalitativnem in kvantitativnem
stanju blaga. Ob tem si konsignant pridržuje pravico ob vsakem času brez predhodne najave
izvršiti kontrolo konsignacijskega skladišča. Dolžnost konsignatarja je še, da enkrat letno
opravi inventuro blaga na konsignacijskem skladišču.
Konsignatar je dolžan na svoje stroške zavarovati konsignacijsko skladišče zoper rizike
požara, vloma in poplave. Hkrati bo konsignatar zoper iste rizike zavaroval tudi blago na
konsignacijskem skladišču do vrednosti * EUR. Stroške zavarovanja blaga si konsignant in
konsignatar delita v razmerju 70:30 za konsignanta.
Konsignant mora kot organizator konsignacijskega skladišča ravnati kot dober gospodar, še
zlasti v smislu, da bo pri prodaji blaga prvenstveno odpremil najstarejšega.
5. člen
Način prodaje
Konsignatar bo blago prodajal po veljavnih cenah iz cenika v okviru vsakokratnih prodajnih
pogojev, ki mu jih sporoči konsignant. Začetni prodajni cenik je tej pogodbi priložen.
Konsignant bo pri določanju cenika upošteval interese in argumentirana mnenja
konsignatarja. Morebitne nivelacije cen ali korekcije prodajnih pogojev bo konsignant javljal
pravočasno.
6. člen
Odjave blaga
Konsignatar bo odjavljal prodano blago 15. in zadnjega dne v mesecu.
Pismeni odjavi bo konsignatar priložil kopije faktur in odpremnic, iz katerih morajo biti
razvidni relevantni podatki kot so kdo je kupec, znesek fakture, specifikacija odpremljenega
blaga, plačilni pogoji in datum odpreme.
Sestavni del odjave je tudi obračun provizije.
7. člen
Plačila
Konsignant pooblašča konsignatarja, da sprejema plačila kupcev. Konsignatar bo ob priliki
odjav poslal konsignantovi poslovni banki * vsa prispela plačila kupcev v obračunskem
obdobju s kopijami dokumentov, iz katerih je razvidno, kdaj je prejel plačilo. Pri tem ima
pravico zmanjšati znesek prispelih plačil za znesek svoje zapadle provizije.

Provizija je nagrada konsignatarju za vse storitve po tej pogodbi, vključno z jamčevanjem del
credere. Provizija znaša * % od fakturirane neto prodajne cene in zapade v plačilo ob priliki
kupčevega plačila.
Konsignatar nima pravice do povračila stroškov svojega poslovanja, razen za tiste, za katere
konsignant predhodno naznači, da jih bo povrnil. Kot taki se smatrajo stroški zavarovanja
blaga pod pogoji določenimi v 4. členu.
7. člen
Posebne klavzule
A. Konsignant ima pravico ustaviti dobave blaga na konsignacijsko skladišče, če:
o vrednost zapadlih odprtih postavk preseže * EUR,
o zaloge v konsignacijskem skladišču narastejo nad * kom blaga.
B. Konsignatarjev predračun zagonskih stroškov konsignacije je * EUR. Ti stroški
zajemajo nakup skladišča, najem nove delovne sile, začetna promocija blaga idr., kar
je vse razvidno iz specifikacije, ki je v prilogi te pogodbe. V primeru, da bi se pogodba
razvezala pred iztekom * let računano od dneva podpisa pogodbe brez krivde
konsignatarja, bi slednji utrpel škodo. Kot nadomestilo za škodo za ta primer stranki
sporazumno dogovarjata pavšalno odškodnino v višini * EUR, ki se bo izplačala ne
kasneje kot 30 dni od dneva razveze pogodbe. Kot konsignatarjeva krivda za razvezo
se šteje, če letna prodaja blaga ne dosega * EUR, še zlasti pa:
a. če konsignatar napačno odjavlja blago,
b. nima urejene materialne evidence o stanju blaga na konsignacijskem skladišču,
c. očitno deluje proti interesom konsignanta.
8. člen
Reklamacije
Konsignatar je pooblaščen sprejemati reklamacije tretjih. Poleg tega je dolžan zbirati
reklamirano blago in omogočiti konsignantovi pooblaščeni osebi pregled blaga.
Konsignant se obvezuje odločiti o upravičenosti posamezne reklamacije najkasneje v roku *
dni. Z rednimi mesečnimi obiski svoje pooblaščene osebe za reklamacije bo zagotavljal
ažurnost odločanja o vloženih reklamacijskih zahtevkih.
9. člen
Veljavnost pogodbe
Pogodba se sklepa za nedoločen čas. Odpovedni rok je štiri mesece in prične teči od dneva
prejema pismene odpovedi.
Ker ima konsignatar v skladu s 1. odst. 2. člena pravico samostojno naročati dobave blaga na
konsignacijskem skladišču, je dolžan ob izteku pogodbe odkupiti vso preostalo blago na
konsignacijskem skladišču z neto plačilnim rokom * dni šteto od dneva prekinitve pogodbe,
po predzadnjem veljavnem ceniku.

10. člen
Končne določbe
Pogodba je sklenjena v šestih izvodih v slovenskem in * jeziku. Kot original velja izvod v *
jeziku.Vsaka stranka prejme po tri izvode v obeh jezikih.
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