
Spoštovani! 

 

Spodaj je Pogodba o kupoprodaji blaga v Tuš Cash&Carry spletni trgovini.  

 

Prosimo, da izpolnite 2 izvoda pogodbe in ju pošljete na naslov: 

 

Engrotuš d.o.o. 

SPLETNA TRGOVINA 

Cesta v Trnovlje 10a 

3000 Celje 

 

Za kar najhitrejšo obdelavo podatkov vas prosimo, da jo izpolnite čitljivo, z velikimi tiskanimi 

črkami. 

 

Posebej bodite pozorni: 

 Z  * označena polja so obvezna! 

 Če poslujete z žigom, pogodbo obvezno ožigosajte! 

 Podpišite in pošljite 2 izvoda! 

 

 

Za pomoč smo vam na voljo na telefonski številki 070 882 220 ali na info.cash@tus.si 

 

Tuš C&C spletna ekipa 

 

 

mailto:info.cash@tus.si


 
POGODBA O KUPOPRODAJI BLAGA V  

TUŠ CASH&CARRY 

 
Št. ……………… 

 
 

ki jo dogovorita in skleneta 
 
ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje,  
ki ga zastopa direktor Andraž Tuš.  
ID za DDV: SI87927497 – Matična št.: 5494516. 
 
kot prodajalec 

 
in 

 
 

* 

(Polni naziv podjetja in naslov)  
 
* 

 (Ime in priimek osebe, ki zastopa podjetje)  
 

*Telefon________________________ fax:______________ 
 
*E-mail:__________________________________________ 
 
* 

(TRR)  
 
* 

(Davčna številka  /  Matična št.)  
 
*JE - NI davčni zavezanec (ustrezno obkroži) 
 
šifra kupca: 
________________________________________________________________________ 
 
* Dejavnost kupca (ustrezno obkrožite): 
 
T – trgovska  G – gostinska  O – ostalo 
 
Kupec ima poslovne enote (prejemnike blaga): 
 
1.________________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________ 

 
kot kupec 

 
 



I. PREDMET POGODBE 
 

1. člen 
S pogodbo pogodbenika urejata medsebojne pravice in obveznosti pri prodaji blaga v 
poslovalnicah CASH&CARRY prodajalca. Pogodbenika se dogovorita, da bo v času 
veljavnosti pogodbe prodajalec sukcesivno, na podlagi kupčevih naročil, dobavljal kupcu 
živilske in neživilske proizvode.  
 
Pogodbeni stranki se izključno dogovorita, da bo kupec blago prevzemal v poslovalnicah 
C&C Tuš. 

 
II. VRSTE IN KOLIČINE 

 
2. člen 

Vrste in količine blaga bosta pogodbenika dogovarjala sproti, s posameznimi naročilnicami 
posredovanimi preko spletne trgovine TUŠ C&C (www.tuscc.si). 

 
III. CENA 

 
3. člen 

Pogodbenika se dogovorita, da bo prodajalec prodajal kupcu proizvode po vsakokratnem 
veljavnem ceniku prodajalca objavljenem na spletni strani in sicer so cene določene fco 
prodajalec. 

 
IV. KVALITETA 

 
4. člen 

Prodajalec se zaveže, da bo blago ustrezalo kvaliteti, deklarirani na proizvodu. 
 

V. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA 
 

5. člen  
Pogodbenika se dogovorita, da je kupec blago, kupljeno v skladu s to kupoprodajno 
pogodbo, dolžan plačati takoj ob prevzemu blaga v poslovalnici TUŠ Cash&Carry.  
 

 
VI. EMBALAŽA 

 
6. člen 

Prodajalec in kupec se sporazumeta o finančnem načinu evidentiranja vračljive embalaže, 
vozičkov in palet, in sicer na računu skupaj z blagom, z rokom plačila, ki velja tudi za blago. 
 

VII. PREVZEM IN GRAJANJE NAPAK 
 

7. člen 
 

Količinski in kvalitetni prevzem se opravi takoj ob prevzemu blaga. Reklamacija vidnih 
kvalitetnih napak (poškodbe) se priznava samo, če je podana ob prevzemu, skritih pa v roku 
8 dni od prevzema.  

 
 
VIII. BONITETNA KARTICA 

 
8. člen  



Kupec pri sklenitvi te pogodbe z izpolnitvijo pristopne izjave pridobi bonitetno kartico Tuš 
Cash&Carry. Kartica je pogoj za pridobivanja bonitet, zato jo mora kupec predložiti ob 
vsakem nakupu, saj v nasprotnem primeru ni upravičen do le-teh. V primeru odtujitve ali 
izgube kartice je potrebno to takoj javiti prodajalcu. Prodajalec ne odgovarja za morebitne 
zlorabe kartice. 
 

IX. OSTALO 
 

9. člen 
Vse morebitne spore, ki bi nastali iz realizacije in različne interpretacije te pogodbe, bosta 
pogodbenika skušala reševati sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje 
sporov pristojno stvarno sodišče po sedežu prodajalca. 

 
10. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za 
nedoločen čas.  
 
Pogodbenika se strinjata da je možno to pogodbo spreminjati le sporazumno, z aneksom k 
pogodbi.  

 
11. člen 
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerega prejmeta prodajalec in kupec po en 
izvod. Za vse ostale določbe, ki niso opredeljene v pogodbi, se pogodbeni stranki dogovorita 
z aneksi k pogodbi. 
 

 
V Celju dne,________________ 
 

 
PRODAJALEC:                                                                                     KUPEC: 
ENGROTUŠ d.o.o.         *Žig in podpis 


