
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA NAROČILA PO POVZETJU 
Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti med kupcem in podjetjem 

GAJIN VRT, Bojca Januš s.p., ki prodaja te izdelke.  

 

Varstvo osebnih podatkov 
Vsi osebni ali kakršnikoli drugi podatki, ki nam jih boste zaupali, so varovani v skladu z 

Zakonom o varovanju osebnih podatkov in ne bodo posredovani tretjim osebam. 

Naročilo in dostava 
Z oddajo naročila kupec potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja podjetja 

GAJIN VRT, Bojca Januš s.p. 

Vse naročene izdelke vam bomo odposlali v najkrajšem možnem času (praviloma v petih 

delovnih dneh). V primeru, da vam določenega izdelka ne moremo dostaviti pravočasno, 

vas bomo o tem obvestili na elektronski naslov ali na telefonsko številko, ki ste jo navedli 

ob naročilu. 

Naročila prejeta v petek po 12. uri, ob sobotah, nedeljah in med prazniki, bodo 

obravnavana kot naročila, ki so prejeta v naslednjem delovnem dnevu. Odpremljena bodo 

kot zgoraj opisano za navadne delovne dni. 

Zneski za dostavo 
Stroške pakiranja krije podjetje GAJIN VRT, Bojca Januš s.p., kupec pa Pošti Slovenije 

plača stroške dostave in provizijo za storitev "po povzetju" po veljavnem ceniku Pošte 

Slovenije. 

Plačilo blaga 
Naročnik plača z gotovino ob dostavi blaga, ki jo opravi Pošta Slovenije na naslovu, 

navedenem na naročilnici. V paketu, poleg naročenega blaga, prejme kupec tudi račun za 

naročeno blago. Naročilo obvezuje kupca, da blago brezpogojno plača in prevzame, ter 

šele zatem uveljavlja pravico do vračila blaga. 

Cenik 
Vse cene so v EUR ter vključujejo predpisani davek na dodano vrednost (DDV). 

Zavezanci za DDV morajo ob naročilu pod opombe navesti svojo davčno številko. Vse 

cene veljajo na dan naročila. 

Pravica do odstopa od nakupa in vračilo blaga 
Kupec ima pravico, da v 15-tih dneh po prejemu blaga pisno sporoči, da odstopa od 

nakupa. Blago, ki ga kupec vrača, mora biti neuporabljeno, v nepoškodovani in originalni 

embalaži. 

Stroške, ki nastanejo ob vračilu blaga, poravna kupec. Celotno kupnino vam vrnemo v 

petih dneh od prejema vrnjenega blaga. Ob vračilu je treba navesti številko 

transakcijskega računa. 

 

za GAJIN VRT, Bojca Januš s.p.                                                                        

Bojca Januš,                                                                                              Zaplana, 1.6.2011                                                                                    


