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POGOJI POSLOVANJA

Cenjene stranke naprošamo, da se pred naročilom naših storitev in blaga pozanimajo o cenah oz.
zahtevajo ponudbo. Zahtevek za ponudbo mora biti v pisni obliki.

2. Če se stranka pred storitvijo ali nabavo blaga ni pozanimala o cenah oz. ni zahtevala ponudbe, 		
bo podjetje BSi d.o.o. izstavilo račun stranki po končani storitvi oz. po porabljenemu času in količini
prodanega blaga po veljavnem ceniku.
3. S stranko se lahko dogovorimo tudi o dogovorjeni ceni za določeno storitev ali blago in se ji po 		
končani storitvi ali prodaji blaga izda račun z dogovorjenim zneskom, kot "dogovorjena cena".
4. Naročanje storitve ali blaga se izvede po dogovoru z osebjem podjetja BSi d.o.o..
5. Pred naročilom storitve ali blaga se naročnik zavezuje, da je o ceni storitve ali blaga obvestil plačnika
in da se strinja z njo.
6. Kadar plačnik noče plačati storitve ali blaga, mora storitev ali blago plačati naročnik.
7. Naročnik se zavezuje, da je edina oseba, ki naroča naše storitve ali blago in ne dopušča, da se po 		
končani storitvi tretja oseba vpleta v naročilo in izvedbo storitve.
8. Za vsako našo storitev, strokovni pregled oz. hišna popravila ali servis, se zaračuna najmanj
1 delovna ura, čas na poti in potni stroški oz. po dogovoru s stranko!
9. V kolikor stranka poleg že naročene storitve ali blaga dodatno naroči delo ali material, se ji to 		
zaračuna po veljavnem ceniku. Za dodatno storitev se zaračuna najmanj dodatna ura po veljavnem
ceniku oz. po dogovoru s stranko. Za dodatno uro se šteje vsaka naslednja začeta ura dela.
10. Za vse odmašene odtoke se pri ponovni zamašitvi reklamacija ne priznava!
11. V primeru, da stranka ne poravna računa v roku, ki je naveden na računu za naše storitve ali
blago, ima podjetje BSi d.o.o. pravico, da blago odmontira in opravljeno delo zaračuna stranki z
vsemi stroški, ki so nastali ob organizaciji in izvedbi storitve ter nabavi blaga. Stranka se zavezuje,
da bo omogočila dostop do objekta za demontažo v treh dneh od našega poziva.
12. Ob naročilu storitve in prihodu serviserja na objekt ali mesto, kjer se bo storitev izvedla, se stranka
izrecno strinja, da serviser ne potrebuje potrdila o testiranju in cepljenju na Corono oz. Covid 19.

Vse naše cenjene stranke ponovno vljudno naprošamo, da se pozanimajo o cenah in okoliščinah naših
storitev in blaga pred storitvijo, ter se korektno dogovorijo za delo
Pridružujemo si pravico, da pogoje poslovanja podjetja BSi d.o.o. lahko kadarkoli, brez najave spremeni.



Zahvaljujemo se za razumevanje in zaupanje ter povpraševanje in naročilo.




Pogoji poslovanja BSi d.o.o. so avtorsko zaščiteni.

