
PK: Priprava prodajne pogodbe 

Odgovorite.        (15 točk) 

Pojasnite obvezne sestavine in druge sestavine prodajne pogodbe.Pojasnite obvezne sestavine in druge sestavine prodajne pogodbe.Pojasnite obvezne sestavine in druge sestavine prodajne pogodbe.Pojasnite obvezne sestavine in druge sestavine prodajne pogodbe.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 153 – 156) 

 Obvezne sestavine: natančna navedba kupca, prodajalca, kupnine (cena x količina)  

natančna navedba stvari – če jih dijak našteje 5 točk, če jih opiše 10 točk) 

Druge sestavine: kraj in čas izročitve (dobave) prenos stroškov in nevarnosti, čas in kraj 

plačila, garancija, pogodbene kazni, splošni prodajni pogoji – če jih dijak našteje 3 točke, 

če ji opiše 5 točk) 

    

    

    

PK: Priprava prodajne pogodbe 

Odgovorite.        (15 točk) 

Pojasnite namen in značilnosti dobavnih in plačilnih pogojev v prodajni pogodbi.Pojasnite namen in značilnosti dobavnih in plačilnih pogojev v prodajni pogodbi.Pojasnite namen in značilnosti dobavnih in plačilnih pogojev v prodajni pogodbi.Pojasnite namen in značilnosti dobavnih in plačilnih pogojev v prodajni pogodbi.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 154 – 155) 

- kraj , čas in način dobave (izročitve)  kot naloga prodajalca– 5 točk 

- takojšnja, terminska in fiksna dobava – 5 točk 

- kraj, čas in način plačila kot naloga kupca– 5 točk 

    

    

    

PK: Priprava prodajne pogodbe 

Odgovorite.        (15 točk) 

Pojasnite nepravilnosti, ki nastanejo pri izpolnitvi prodajne pogodbe po krivdi prodajalca.Pojasnite nepravilnosti, ki nastanejo pri izpolnitvi prodajne pogodbe po krivdi prodajalca.Pojasnite nepravilnosti, ki nastanejo pri izpolnitvi prodajne pogodbe po krivdi prodajalca.Pojasnite nepravilnosti, ki nastanejo pri izpolnitvi prodajne pogodbe po krivdi prodajalca.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 158 – 166) 

- dostava blaga za napako, vrste napak, pravne možnosti– 5 točk 

- zamuda pri dobavi, možnosti kupca – 5 točk 

- izstavitev pomanjkljivih računov, možnosti kupca– 5 točk 

    

    

    

PK: Priprava prodajne pogodbe 

Odgovorite.        (15 točk) 

Pojasnite nepravilnosti, ki nastanejo pri izpolnitvi prodajne pogodbe po krivdi kupca.Pojasnite nepravilnosti, ki nastanejo pri izpolnitvi prodajne pogodbe po krivdi kupca.Pojasnite nepravilnosti, ki nastanejo pri izpolnitvi prodajne pogodbe po krivdi kupca.Pojasnite nepravilnosti, ki nastanejo pri izpolnitvi prodajne pogodbe po krivdi kupca.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 158 – 166) 

- zamuda pri prevzemu, možnosti prodajalca – 5 točk 

- zamuda pri plačilu, možnosti prodajalca – 5 točk 

- zamuda pri odpoklicu ali specifikaciji – 5 točk 

    


