Opći uvjeti poslovanja
1. Društvo ECOLAB d.o.o. registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem
subjekta 080243081, OIB 82868069039.
2. Ovi se Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu Opći uvjeti) primjenjuju na odnose između ECOLAB
d.o.o. (dalje u tekstu Društvo), kao prodavatelja i kupca, proizašle iz sklopljenih ugovora, odnosno
isporuka proizvoda i usluga iz programa Društva, osim ako posebnim ugovorima sklopljenim
između Društva i naručitelja/kupca nije izričito drugačije ugovoreno. Za svrhe ovih Općih uvjeta
Kupac se definira kao bilo koja osoba kojoj Društvo isporučuje proizvod ili opremu.
3. Ako posebnim pismenim dogovorom između Društva i naručitelja / kupaca nije što drugo određeno,
isporuke proizvoda i usluga iz programa Društva vrše se isključivo prema ovim Općim uvjetima koji
čine sastavni dio svakog ugovornog odnosa (neovisno da li je sklopljen posebni ugovor ili je do
ugovornog odnosa došlo prihvatom ponude).
4. U slučaju da je neka odredba ovih Općih uvjeta ništetna, primjenjuje se zakonska odredba/odredbe
kojom se postiže najbliža ciljana gospodarska svrha, ali ništetnost pojedine odredbe ne utječe na
valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta.
5. Usmeni zahtjevi naručitelja/kupca da bi bili obvezujući za Društvo moraju biti potvrđeni od strane
Društva.
6. Ponude Društva obvezuju Društvo samo u roku naznačenom u ponudi.
7. Na isporučenu robu primjenjuju se cijene o kojima je kupac/naručitelj informiran.
8. Sve cijene izražene su bez poreza na dodanu vrijednost.
9. Dostava se ne naplaćuje za količine iznad kg 100 odnosno kn 700,00 za robu iz institucionalne
divizije. Za manje isporuke naplaćuje se dostava u iznosu od kn 60,00 za dostavu na područje
Zagrebačke županije, odnosno kn 70,00 za dostavu u ostala područja RH
10. Ako na računu nije što drugo navedeno, potraživanja za isporučenu robu dospijevaju u roku
navedenom na računu.
11. Sva plaćanja imaju se izvršiti pravovremenom doznakom na račun Društva
12. Mjesto plaćanja je sjedište Društva, odnosno poslovna banka Društva.
13. Društvo ima pravo uskratiti pravo na svaki popust/rabat u slučaju da kupac nije podmirio sva
dospjela potraživanja.
14. Na zakašnjenja u plaćanju obračunavaju se zakonske zatezne kamate.
15. U slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog računa duže od 30 dana dospijevaju na naplatu svi kasniji
računi, a Društvo zadržava pravo na obustavu isporuke naručene robe od strane istog
naručitelja/kupca i/ili raskid ugovora.
16. U slučaju kašnjenja u plaćanju dospjela potraživanja podmirivat će se počevši od najstarijeg
dospjelog dugovanog iznosa glavnice prema izvodu iz otvorenih stavki Društva.
17. Povratna ambalaža i palete nisu predmet prodaje te ih je kupac / naručitelj dužan vratiti, bez
posebnog zahtjeva Društva. Povrat povratne ambalaže i paleta vrši se o trošku Društva, a kupac je
dužan izvršiti povrat iste najmanje jednom kvartalno. U suprotnom po isteku svakog kvartala
Društvo će teretiti kupca/naručitelja za iznos povratne ambalaže/paleta čiji iznos će biti utvrđen
prema broju povratne ambalaže / paleta navedenih u svakoj otpremnici.
18. Nepovratna ambalaža se na zahtjev kupca preuzima i zbrinjava o trošku Društva.
19. Povrat / reklamacija robe vrši se u skladu s Politikom povrata Društva koju možete naći na linku
www.hr.ecolab.eu Politika povrata predstavlja sastavni dio ovih Općih uvjeta.
20. Isporuka robe vrši se radnim danom od 8 do 16 h. Roba naručena radnim danom (ponedjeljak do
petak) do 12,00 sati isporučit će se na području kontinentalnog dijela RH u roku dva radna dana.
Roba koja treba biti isporučena na otoke isporučit će se prema Ecolabovom sezonskom važećem
rasporedu reda plovidbe o kojem će kupac biti obaviješten prilikom narudžbe. Pod neradnim
danima smatraju se subota, nedjelja kao i svaki drugi blagdan odnosno neradni dan utvrđen
Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH. Mala prekoračenja rokova ili
termina isporuke nisu od važnosti.
21. Okolnosti koje onemogućavaju isporuku ili je bitno otežavaju te radnje i/ili zabrane službenih tijela
koje utječu na ugovarani odnos, oslobađaju Društvo od obveze pravovremene isporuke naručene
robe i daju pravo Društvu na odustajanje od ugovora, ukoliko se nastanak istih okolnosti nije mogao
predvidjeti i/ili spriječiti i/ili otkloniti, ili su nastale uslijed grubog propusta kupca.
22. Mjesto isporuke je prizemlje zgrade u kojoj se nalazi skladište ili na istovarnoj rampi kupca ako nije
što drugo ugovoreno.

23. U svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora Društvo prikuplja osobne podatke Kupca/Naručitelja.
Društvo se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe
o zaštiti podataka (dalje u tekstu "GDPR") i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih
podataka. U tu svrhu Društvo sukladno odredbama čl. 13 i 14 GDPR-a daje slijedeće obavijesti:
•

Osobne podatke navedene u ovim Općim uvjetima u svojstvu voditelja obrade prikuplja
ECOLAB d.o.o. registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem subjekta
080243081, OIB 82868069039. Podaci i kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka
dostupni su na web stranici Društva www.hr.ecolab.eu

•

Društvo prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora o
pružanju usluga i ispunjenja zakonskih obveza iz propisa područja djelatnosti Društva, sukladno
čl. 6. st 1(b) GDPR-a.

•

Podaci koji se prikupljaju su:
i. u slučaju pravnih osoba: ime i prezime kontakt osobe (direktora i/ili djelatnika pravne
osobe zaduženog za kontakt sa Kupcem) radno mjesto, e-mail adresa, broj
službenog telefona/mobitela.
ii. u slučaju fizičkih osoba: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail
adresa.

•
•
•

Prikupljeni podaci se ne dostavljaju trećim osobama i ne izvoze izvan EU
Društvo će podatke koje prikuplja čuvati u bazi podataka 6 godina od sklapanja ugovora.
Društvo poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih
podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka.
Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Društvu i/ili Službeniku za
zaštitu osobnih podataka. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za
zaštitu osobnih podataka.

24. Na sve odnose između Korisnika i Društva koji nisu definirani ovim Općim uvjetima primjenjuju se
na odgovarajući način važeći propisi Republike Hrvatske.
25. Za rješavanje sporova proizašlih iz ili u svezi s uslugama Društva bit će stvarno nadležan sud u
Republici Hrvatskoj.
Zagreb, 01.12.2018.

