
 
 
 
 

Splošni posodbeni pogoji                             
družbe Siemens Healthcare d.o.o. 

 

1. Namen posodbe, skladnost s pravili o nadzoru izvoza 

1.1 V času trajanja posodbe sme izposojevalec predmet posodbe uporab-

ljati v medicinske namene skladno z njegovim predvidenim namenom. 

Izposojevalec ni upravičen tretjim osebam omogočiti vpogleda v teh-

nično sestavo predmeta posodbe ali predmet posodbe prepustiti v 

uporabo tretjim osebam. Izposojevalec mora s predmetom posodbe 

ravnati skladno z vsemi relevantnimi predpisi in navodili.  

1.2 Siemens ni dolžan izpolniti svojih obveznosti, če za to obstajajo ovire, 

ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo 

trgovino ali embargov (in/ali drugih sankcij). 

2. Čas trajanja posodbe in odpoved posodbe 

Predmet posodbe ima izposojevalec v posodbi za čas trajanja popra-

vila primarnega aparata. Za morebitno podaljšanje posodbe je potre-

ben dodaten pisni dogovor. V primeru obstoja pomembnega razloga 

imata stranki pravico do izredne odpovedi posodbe. Odpoved mora bi-

ti podana v pisni obliki. 

3. Namestitev predmeta posodbe 

Stroške dostave predmeta posodbe do kraja namestitve, stroške po-

vratnega prevoza, stroške namestitve, zagona in demontaže prevza-

me družba Siemens. Družba Siemens lahko predvideno mesto name-

stitve zavrne, če po njenem mnenju nista zagotovljena neoporečno 

obratovanje ali varnost predmeta posodbe. Ob namestitvi se preizkusi 

neoporečnost delovanja predmeta posodbe. 

4. Obratovanje predmeta posodbe 

4.1 Izposojevalec na svoje stroške prevzame skrb za ukrepe, ki so na 

mestu namestitve potrebni za namestitev in začetek obratovanja   

predmeta posodbe. 

4.2 Za spremembo mesta namestitve ali za priključitev drugih naprav je 

potrebno soglasje družbe Siemens. Pooblaščenci družbe Siemens 

imajo ob predhodni najavi v običajnem času poslovanja dostop do 

mesta namestitve. 

4.3 Izposojevalec bo s predmetom posodbe do njegovega vračila ravnal 

skrbno in pazljivo, ga ob upoštevanju vseh zadevnih pravnih predpi-

sov strokovno pravilno uporabljal ter se pri tem ravnal po priporočilih 

proizvajalca glede vzdrževanja in nege ter po proizvajalčevih drugih 

priporočilih za uporabo.   

4.4 Izposojevalec nosi obratovalne stroške potrebne za uporabo predme-

ta  posodbe (npr. elektrika, voda), ter stroške potrebnega potrošnega 

materiala (npr. foto material). Stroški, ki nastanejo v zvezi z uradnimi 

prevzemi/pregledi, bremenijo izposojevalca. 

5. Garancija 

5.1 Družba Siemens bo dele, pri katerih se bodo tekom delovanja in 

običajne uporabe pokazale stvarne napake, ki niso nastale na podlagi 

nepreimernega ravnanja izposojevalca, popravila na svoje stroške. 

Družba Siemens si pridržuje pravico do zamenjave predmeta posodbe 

ali posameznih delov. 

5.2 Izposojevalec pooblaščencem družbe Siemens pri popravilih in vzdr-

ževalnih delih nudi potrebno pomoč. Ta dela in spremembe predmeta 

posodbe smejo opravljati samo pooblaščenci družbe Siemens, če 

družba Siemens ne določi drugače. 

6. Zavarovanje/skrbno ravnanje 

Dolžnost izposojevalca je, da predmet posodbe v sprejemljivem obse-

gu, ki ga je mogoče od njega zahtevati in pričakovati,  zaščiti pred mo-

rebitnimi poškodbami, izgubo in krajo ter ravna z njim strokovno pra-

vilno in skrbno ter pri tem še zlasti upošteva navodila za uporabo. Po-

sebne obveznosti zavarovanja izposojevalec nima. 

7. Odgovornost 

Družba Siemens ne odgovarja za škodo, ki bi nastala na podlagi po-

sodbe predmeta pgoodbe. Zahtevki izposojevalcev, ki v tej posodbi 

niso izrecno navedeni, ne glede na pravno podlago, zlasti zahtevki za-

radi škod zaradi prekinitve poslovanja, zaradi izgubljenega dobička, 

izgube informacij in podatkov, so izključeni. 

8. Vzdrževanje 

Družba Siemens bo v okviru te posodbe poskrbela za potrebno vzdr-

ževanje naprave. V kakšnem obsegu se opravljajo popravila, odloča 

družba Siemens po lastni presoji. V vsakem primeru je treba ohranjati 

funkcionalnost naprave. 

9. Last družbe Siemens 

9.1 Predmet posodbe je last družbe Siemens.  

9.2 V primeru, da je skupaj s predmetom posodbe na voljo tudi program-

ska oprema, se izposojevalcu in upravljavcu, ki ga pooblasti izposoje-

valec, zagotovi neekskluzivna in neprenosljiva pravica do uporabe te 

programske opreme na predmetu posodbe, s katerim je bila dobavlje-

na, v nespremenjeni obliki in za v opisu produkta navedene namene 

za čas trajanja posodbe. 

9.3 Programske opreme in pripadajoče dokumentacije ni dovoljeno 

posredovati tretjim osebam – razen upravljavcem, ki jih pooblasti iz-

posojevalec. Izposojevalec programov ne sme kopirati, jih obdelovati 

z vzvratnim inženiringom, dekompilirati in prav tako ne sme odstraniti 

nobenega dela programa. 

10. Prevzem z nakupom 

Obveznost izposojevalca za prevzem predmeta posodbe z nakupom 

ne obstaja. 

Če izposojevalec predmet posodbe prevzame z nakupom, velja kot 

nakupna cena cena predmeta posodbe po ceniku, in sicer ob njegovi 

namestitvi ter ob upoštevanju morebitnih poznejših sprememb glede 

obsega predmeta posodbe. K ceni se prišteje davek v višini, določeni 

z zakonom, veljavni v trenutku prevzema z nakupom. 

V primeru nakupa velja glede zastaranja garancijskih zahtevkov toč-

ka 5, pod pogojem, da začne 12-mesečni zastaralni rok teči z začet-

kom obratovanja. 

11. Izvozna dovoljenja, dodatni dogovori 

Za izvoz predmeta posodbe in dokumentacije bo morda potrebno do-

voljenje – npr. zaradi vrste ali namena uporabe – (glejte tudi opozorila 

na dobavnicah in računih). 

Vsi dodatni dogovori morajo biti sprejeti v pisni obliki. 

12. Veljavna zakonodaja 

Za posodbena razmerja velja slovensko pravo ob izključitvi konvencije 

Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). 

13. Reševanje sporov 

13.1. Stranki si bosta prizadevali morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s 
posodbo, rešiti sporazumno. Vsaka od strank lahko zahteva, da se po-
gajanj na obeh straneh udeležijo predstavniki najvišjega vodstva.  

13.2. Če stranki spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, je za reševanje 
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 


