
Izjava o odricanju odgovornosti za štetu 

 

Kod prve posjete web stranicama www.agroexpert.hr smatrat će se da ste upoznati s uvjetima 

i izjavama ispod, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ukoliko niste suglasni s njima ili ih ne 

razumijete nemojte pristupati web stranicama tvrtke Agro Expert d.o.o. i nemojte koristiti 

njezine sadržaje. 

Svi članci i preporuke za primjenu gnojiva objavljenih na web stranicama tvrtke Agro Expert 

d.o.o. pisani su na osnovi iskustva autora članka odnosno preporuke za primjenu proizvođača 

gnojiva. Zbog nemogućnosti kontrole primjene kod korisnika, autori članka i tvrtka Agro Expert 

d.o.o. ne mogu snositi odgovornost za moguću eventualnu štetu. Kako učinak primjene 

gnojiva ovisi o čimbenicima KOJI NISU U KONTROLI autora članka ili preporuke, autori članka 

i vlasnik web stranice tvrtke Agro Expert d.o.o. ne mogu snositi odgovornost za moguću 

eventualnu štetu.  

Čimbenici koji mogu značajno utjecati na učinak primjene gnojiva u praksi su: neodgovarajuća 

vlažnost i temperatura zraka (visoka ili niska temperatura zraka), pojava vjetra i zanošenje 

gnojiva prilikom primjene, loša kvaliteta vode za primjenu gnojiva (neodgovarajuća 

temperatura vode, tvrdoća vode, EC vrijednost vode, prisutnost ostalih kemijskih i ostalih 

toksičnih elemenata u vodi), tehnička neispravnost opreme za primjenu gnojiva, kriva dozacija 

i koncentracija gnojiva za primjenu, zdravstveno stanje biljke, miješanje gnojiva sa ostalim 

agrokemijskim preparatima (nekompatibilnost sa zaštitnim sredstvima), vrijeme primjene 

gnojiva i dr. 

Da mi se smanjila mogućnost pojave štete na biljkama potrebno je IZRIČITO i UVIJEK 

navedene informacije i preporuke za gnojidbu testirati na maloj površini te ukoliko nije došlo 

do pojave šteta, sredstva se mogu primijeniti na većim površinama. 

Za svaku dvojbenu informaciju, nejasnoću odnosno nerazumijevanje teksta i informacije na 

web stranicama tvrtke Agro Expert d.o.o. potrebno je konzultirati stručnu osobu. 

Izjava o odricanju odgovornosti za štetu sastavni je dio web stranica tvrtke Agro Expert d.o.o., 

te se nalazi trajno objavljena na početnoj stranici kako bi bila dostupna svim korisnicima web 

stranica. 

U slučaju da se unatoč nastojanja sporazumnog rješenja spora sukladno gornjem opisu 

obveznog postupanja ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se 

mjesna nadležnost Općinskog suda u Poreču, prema sjedištu tvrtke Agro Expert d.o.o. 

Za tvrtku: Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana, OIB: 51517173717 

 

U Funtani, 1. listopada 2014 godine direktor 
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