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Članak 1. Korišteni pojmovi 

U nastavku je dan pregled pojmova koji se koriste u 
ovom dokumentu „Opći uvjeti poslovanja“: 

Društvo – Označava trgovačko društvo TI-SAN d.o.o. sa 
sjedištem u Svetoj Nedelji, Industrijska 13, MBS: 
080041319,   OIB: 37196134947,  koje u svojstvu kupca, 
prodavatelja i isporučitelja proizvoda i usluga sklapa 
Ugovor i ulazi u odnose s Naručiteljima ili 
Prodavateljima. 

Naručitelj – Označava svaku pravnu ili fizičku osobu s 
kojom je Društvo stupilo u kontakt radi kupnje 
proizvoda ili usluga.  Označava bilo koju stranku s kojom 
je Društvo sklopilo Ugovor o isporuci ili ugovornim 
isporukama. 

Prodavatelj - Označava svaku pravnu ili fizičku osobu s 
koja prodaje proizvode ili usluge  

Ugovor – Označava bilo koji pisani oblik koji je Društvo 
zaključilo u okviru obavljanja djelatnosti redovnog  
poslovanja, a posebno uključuje kupoprodaju, isporuku i 
pružanje usluga povezanih sa svim proizvodima koje 
Društvo nabavlja ili isporučuje na domaćem ili 
inozemnom tržištu. Označava bilo koji posebni pisani 
Ugovor kojeg su Društvo, Prodavatelj ili Naručitelj 
međusobno sklopili, uključujući ove Opće uvjete 
poslovanja. 

Predmet ugovora – Označava svaki proizvod i uslugu 

koje Društvo, nabavlja ili isporučuje na domaćem ili 

inozemnom tržištu u obavljanju djelatnosti redovnog 

poslovanja, a obuhvaćeno je pisanim obliku između 

Društva, Prodavatelja ili  Naručitelja. 

Članak 2. Opće odredbe 

2.1. Trgovačko društvo TI-SAN d.o.o. utvrdilo je uvjete 
načina prodaje i isporuke proizvoda kupcima 
proizvoda i usluga iz asortimana TI-SAN d.o.o.  
(dalje u tekstu: „Opći uvjeti poslovanja“). 

2.2. Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svakog 
pojedinog Ugovora o isporuci robe i usluga koji se 
zaključuje s Naručiteljom i kojima se utvrđuju svi 
uvjeti koji nisu utvrđeni pojedinačnim ugovorima. 

2.3. U slučaju da odredbe pojedinačnog Ugovora 
odstupaju od odredaba ovih Općih uvjeta 
poslovanja, odredbe Ugovora imat će prednost u 
primjeni.  Ukoliko Naručitelj odstupi od Ugovornih 
uvjeta automatski se primjenjuju Opći uvjeti o 
poslovanju. 

2.4. Potpisom pojedinačnog Ugovora o prodaji 
Naručitelj izričito izjavljuje da je u cijelosti upoznat 
i da prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. 

2.5. Za pravovaljanost usmenih dogovora prije ili 
prilikom sklapanja Ugovora potrebna je suglasnost 
TI-SAN d.o.o. u obliku pismene potvrde. 

2.6. Sadržaj postojećeg Ugovora između Naručitelja i TI-
SAN d.o.o. ne smije se obznaniti trećim osobama 
bez pismene suglasnosti TI-SAN d.o.o. 

2.7. Opći uvjete poslovanja su objavljeni na internet  
starnicama Društva. TI-SAN d.o.o. će ove Opće 
uvjete poslovanja predati Naručitelju najkasnije na 
dan sklapanja Ugovora.  

Članak 3. Ponuda i zaključivanje Ugovora  

3.1. Prihvaćanjem ponude TI-SAN d.o.o. Naručitelj 
izričito pristaje na primjenu Općih uvjeta 
poslovanja TI-SAN d.o.o..  

3.2. Ponude TI-SAN d.o.o. vrijede 30 dana od datuma 
dostave ponude Naručitelju.  

3.3. Prihvat ponude Naručitelja je obvezujući za TI-SAN 
d.o.o. samo u slučaju da TI-SAN d.o.o.  zaprimi 
Naručiteljev pismeni prihvat ponude u roku od 30 
dana od datuma ponude. 

3.4. Ponude TI-SAN d.o.o.  su podložne promjenama, 
ukoliko ih TI-SAN d.o.o. nije nekom izričitom 
izjavom ili terminom označilo kao obvezujuće.  

3.5. Narudžbe Naručitelja moraju se pismeno prihvatiti 
od strane TI-SAN d.o.o..  

3.6. Izjave zaposlenika TI-SAN d.o.o. ili osoba koje za 
njih obavljaju poslove imaju učinak samo ako su 
pismeno potvrđene od strane TI-SAN d.o.o. 

3.7. Usluge TI-SAN d.o.o. sastoje se samo od isporuke 
robe i usluga specificiranih u Ugovoru. 
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Članak 4. Cijene i uvjeti plaćanja 

4.1. Cijene navedene u ponudama Društva mogu biti 
izražene u kunama ili bilo kojoj drugoj valuti.  

4.2. TI-SAN d.o.o. će, u skladu sa ugovornim odnosima, 
Naručitelju ispostavljati privremene situacije i na 
kraju konačan obračun  sa fakturom za sve 
isporučene proizvode i usluge koji su Predmet 
ugovora.  

4.3.  TI-SAN d.o.o. ima pravo zaračunati sve dodatno 
izvedene radove koji nisu bili spomenuti ponudom,  
a bitni su za završetak cjeline ukupno ugovorenih 
radova. Kod ovih radova TI-SAN će obračun 
napraviti prema trenutno važečem cjeniku.  

4.4. U slučaju potrebe za večim obimom 
vantroškovničkih radova (VTR), TI-SAN d.o.o. će sa 
Naručiteljem skopiti Anex Ugovora.   

4.5. Ukoliko nije posebnim uvjetima drugačije 
dogovoreno, dospijeće plaćanja je 30 dana od 
datuma isporuke robe, odnosno konačnog 
obračuna. 

4.6. Naručitelj u slučaju gubljenja - nedobivanja fakture 
mora TI-SAN d.o.o. upozoriti radi izdavanja kopije 
istoga kako bi prema Uvjetima poslovanja na 
vrijeme platio dospjela dugovanja. 

4.7. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem, TI-SAN d.o.o. 
ima pravo Naručitelju obračunati zakonsku zateznu 
kamatu u skladu s mjerodavnim propisima  

4.8. TI-SAN d.o.o.  je ovlašten tražiti od Naručitelja 
plaćanje ugovorene cijene unaprijed u cijelosti ili 
djelomično. TI-SAN d.o.o.  je također ovlašten u 
određenim okolnostima otpremiti robu uz plaćanje 
pri dostavi robe. 

4.9. Naručitelj koji je potrošač, a sukladno propisima o 
zaštiti potrošača, može bez navođenja razloga 
otkazati Ugovor u roku od 14 dana.  Ako je 
predmet Ugovora kupoprodaja proizvoda, rok 
počinje teći s danom predaje proizvoda Naručitelju 
u posjed, a ako je predmet Ugovora pružanje 
Usluga, rok počinje teći danom sklapanja Ugovora. 
Naručitelj će snositi sve troškove izravno povezane 

s povratom proizvoda TI-SAN d.o.o.  kao i 

nadoknaditi moguće umanjenje vrijednosti 
proizvoda. 

4.10. Naručitelj je dužan sve prigovore na ispravnost ili 
iznos računa pisanim putem uputiti TI-SAN d.o.o.  u 
roku od 8 dana od dana primanja računa. 

4.11. Naručitelj bez prethodne pisane suglasnosti TI-SAN 
d.o.o.  ne može na treće strane prenijeti prava ili 
potraživanja koja proizlaze iz Ugovora, niti izvršiti 
prijeboj s dospjelim potraživanjem koje Naručitelj 
ima prema TI-SAN d.o.o..  

4.12. U slučaju promjene u statusu Naručitelja, TI-SAN 
d.o.o. zadržava pravo naplatiti preostali dug  
utvrđenu važećim Ugovorom ili cjenikom 
odjednom.  

Članak 5. Isporuka i rokovi isporuke 

5.1. Vrijeme isporuke navedeno u Ugovoru počinje teći  
od zadnjeg datuma navedenog u točkama a, b ili c : 

a) datuma kad je ugovor sklopljen; 
b) datuma na koji je TI-SAN d.o.o.  primio 

ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja ili 
datuma plaćanja izvršenog prije isporuke; 

c) datuma kojeg TI-SAN d.o.o.  primi potrebnu 
informaciju od Naručitelja za izvršenje 
isporuke.  

5.2. Pravovremenom isporukom smatra se isporuka 
izvršena najkasnije do kraja tjedna u kojem je 
isporuka dogovorena. 

5.3. TI-SAN d.o.o.  može zatražiti odgodu vremena 
isporuke u sljedećim slučajevima:  

a) ako Naručitelj ne uplati dio ili cijeli iznos 
ugovorene cijene u roku koji je određen 
Ugovorom, 

b) ako se narudžba promijeni na zahtjev 
Naručitelja, 

c) ako isporuke, preduvjeti isporuke ili usluge koje 
je dužan izvršiti Naručitelj kasne, 

d) ako Naručitelj u dogovorenom vremenu nije  
omogućio djelatnicima TI-SAN d.o.o.  slobodan 
pristup mjestu izvođenja radova,  

e) ako je TI-SAN d.o.o.  spriječen u isporuci usluge 
zbog drugih  okolnosti na strani Naručitelja,  

f) ako dođe do poremečaja tržišta pa TI-SAN 
d.o.o. ne dobije na vrijeme naručenu robu, 
materijal od svoga poslovnog partnera koju 
mora isporučiti ili ugraditi. 

U slučajevima odgode isporuke zbog gore 
navedenih razloga,  Društvo zadržava pravo izmjene 
ugovorene cijene uvećanjem za stvarne troškove 
koji su nastali u gore navedenim situacijama. 

5.4. Ako isporuka kasni više od osam tjedana zbog 
okolnosti na strani TI-SAN d.o.o., Naručitelj može 
raskinuti Ugovor, ili zatražiti promjene uvjeta 
isporuke u pisanom obliku. U tom slučaju svaka 
strana dužna je vratiti drugoj strani ono što je 
primila temeljem sklopljenih ugovornih odnosa.  



Opći uvjeti poslovanja, TI-SAN d.o.o., HR-10437 Sveta Nedjelja, Industrijska 13 Stranica: 3 od 4 

 

5.5. TI-SAN d.o.o.  pridržava pravo zaustaviti isporuku u 
slučaju nepoštivanja uvjeta plaćanja ili drugih 
sporazuma. 

5.6. TI-SAN d.o.o. zadržava pravo vlasništva na 
isporučenim Proizvodima i Uslugama do potpune 
isplate Predmeta ugovora. 

Članak 6. Povrat robe 

6.1. Naručitelj ima pravo vratiti proizvode isključivo 
prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača i 
ostalim važećim i relevantnim zakonskim propisima 
koji se primjenjuju na teritoriju Republike Hrvatske. 

6.2. Trošak povrata proizvoda i pripadajući rizik koji iz 
istoga priozlazi snosi sam Naručitelj. 

Članak 7. Primjedbe, reklamacije i    

rješavanje sporova 

7.1. Primjedbe i reklamacije se dostavljaju  naslovljene 
na adresu TI-SAN d.o.o., HR-10431 Sveta Nedjelja, 
Industrijska 13, elektroničkom poštom na info@ti-
san.hr ili telefonskim pozivom Službi korisničke 
podrške Društva na broj telefona +385 (0)1 3336- 
550. 

7.2. TI-SAN d.o.o.  dužan je bez odgađanja potvrditi da 
je pritužbu zaprimilo, obavijestiti Naručitelja koliko 
će trajati njezina obrada i pravovremeno ga 
obavještavati o tijeku tog postupka i najkasnije u 
roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe na 
istu odgovoriti.  

7.3. TI-SAN d.o.o.  i Naručitelj će moguće sporove koji 
bi proizašli iz Ugovora nastojati riješiti sporazumno. 
Ukoliko stranke navedene sporove ne uspiju riješiti 
mirnim putem, nadležni sud bit će stvarno 
nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište 
Društva.  

Članak 8. Uvjeti jamstva i odgovornost za    

štetu 

8.1. Naručitelj će provjeriti količinu i kvalitetu Proizvoda 
odmah po primitku te o vidljivim nedostacima 
obavijestiti TI-SAN d.o.o.  u roku od 8 dana ili 
odmah ako je Naručitelj trgovac. Ako Naručitelj o 
nedostacima Proizvoda ne obavijesti TI-SAN d.o.o.  
u navedenom roku, smatrat će se da je primio 
proizvod bez nedostataka.  

8.2. Društvo izdaje jamstvo kako slijedi: 

a) Sustav za daljinsko očitavanje – 24 mjeseca od 
datuma puštanja u rad Sustava za 
razdiobu/mjerenje, 

b) razdjelnici i termostatski ventili – 24 mjeseca 
od datuma ugradnje, 

c) radovi na zamjeni termostatskih ventila – 72 
sata od trenutka izvršenog punjenja centralnog 
toplinskog sustava, 

d) Mjerna oprema (vodomjeri) – 24 mjeseca od 
datuma ugradnje, 

e) ostala roba iz prodajnog asortimana 12 mjeseci 
od datuma preuzimanja od strane Naručitelja. 
 

8.3. Jamstvo se ne može primijeniti u sljedećim 
slučajevima: 

a) ukoliko je na opremi došlo do mehaničkog ili 
kemijskog oštećenja, 

b) ukoliko su Naručitelj ili treća strana 
neovlašteno rukovali ugrađenom i isporučenom 
opremom, 

c) ukoliko je skidana plomba sa uređaja, radi 
pokušaja manipulacije, 

d) ukoliko je ugrađenu opremu pokušala 
servisirati ili očitavati neovlaštena ili treća 
osoba, 

e) u slučaju naponskog pražnjenja (strujni udar), 
f) ukoliko je došlo do otuđenja opreme, 
g) Kod termostatskih ventila ukoliko je sustav 

centralnog grijanja napunjen nečistom vodom 
ili se u sustavu nakupila masnoća i prljavština, 
radi neodržavanja ili ne ispiranja sustava, 

h) TI-SAN d.o.o. nije odgovoran za pojavu 
eventualnih šumova u instalacijama centralnog 
grijanja, ukoliko centralni toplinski sustav (CTS) 
nije tehnički ispravno balansiran,  

i) jamstvo ne vrijedi i ukoliko izmjene i montaža 
nisu izvršeni od strane TI-SAN d.o.o. odnosno 
nisu izvršeni u skladu s uputama TI-SAN d.o.o. 

j) ako Naručitelj ne koristi proizvod u skladu s 
uputama za uporabu.   

8.4. Ukoliko postoje specifični uvjeti jamstva, isti će biti 
navedeni u ponudi ili Ugovoru, u protivnome se 
primjenjuju uvjeti definirati u sklopu ovih Općih 
uvjeta poslovanja. 

8.5. Ukoliko su uvjeti plaćanja poštovani, proizvodi su 
podložni jamstvu koje pokriva nedostatke u 
proizvodnji i materijalu bez obzira je li nedostatak 
bio prisutan u vrijeme kupnje ili nije.  

8.6. U slučaju da Naručitelj distribuira ili primjeni 
proizvode Društva na bilo koji drugi način od onog 
navedenog u Ugovoru, a Naručitelj nije za to dobio 
suglasnost TI-SAN d.o.o. i TI-SAN d.o.o. je suočen 
sa zahtjevima koji se temelje na Ugovoru, krivnji, 
odgovornosti ili na drugi način ili bilo kojim 
kažnjivim mjerama, Naručitelj će TI-SAN-u d.o.o. 
nadoknaditi štetu za bilo koje troškove koji mogu 
nastati TI-SAN d.o.o.  

mailto:info@ti-san.hr
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8.7. Društvo će prilikom isporuke/ugradnje robe, koja je 
Predmet Ugovora, Naručitelju dati preporuku 
preventivne zamjene postojeće opreme za koju 
Društvo utvrdi da je dotrajala, neispravna ili može 
uzrokovati štetu nakon ugradnje ugovorene robe. 
Ukoliko i nakon upozorenja, Naručitelj odluči 
ugraditi Predmet ugovora na dotrajale ili 
neispravne proizvode, Društvo ne snosi 
odgovornost za eventualne štete koje pri tome 
mogu nastati. 

8.8. Za imovinsku štetu prouzročenu neispravnošću 
Proizvoda, Društvo odgovara sukladno Zakonu o 
obveznim odnosima. 

8.9. Naručitelj na sebe preuzima odgovornost i rizike 
povezane s korištenjem proizvoda suprotno 
odredbama Ugovora i uputama za uporabu. 

8.10.  Za štetu nastalu prilikom Ugradnje ili servisiranja 
Predmeta ugovora, TI-SAN d.o.o. će odgovarati 
samo ako je šteta počinjena s namjerom ili 
krajnjom nepažnjom.  

8.11.  Danom isteka ugovorenog  jamstvenog razdoblja 
TI-SAN d.o.o. ne odgovara za nedostatke koji se 
pokažu na isporučenoj i ugrađenoj opremi. 

Članak 9. Zakonski propisi i standardi struke 

9.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja su u skladu sa Zakonom 
o zaštiti potrošača i drugim važećim i relevantnim 
propisima koji se primjenjuju na teritoriju 
Republike Hrvatske.  

Članak 10. Zaključne odredbe 

10.1. Naručitelj će se za vrijeme cijelog trajanja 
Ugovora ophoditi na način koji će osiguravati 
uredno izvršenje ugovornih obveza, što uključuje 
pravovremeno dostavljanje TI-SAN d.o.o. svih 
informacija i podataka potrebnih za pružanje 
Usluga kao i promjene navedenih podataka. 
Naručitelj će osigurati pravovremenu raspoloživost 
svih resursa kojima raspolaže, a koji su neophodni 
za pravovremeno i sveobuhvatno izvršenje 
ugovornih obveza TI-SAN d.o.o.  

10.2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. sječnja 
2016. godine. 

 
TI - SAN d.o.o.  
HR-10431 Sveta Nedelja, Industrijska 13  
MBS: 080041319, OIB: 37196134947 
Telefon: 01 3336550 
E-mail: info@ti-san.hr; WEB: www.ti-san.hr  
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