Pogoji poslovanja
Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju
in elektronskem podpisu (ZEPEP), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za eposlovanje.
S spletno trgovino PLANETPEKE.SI upravlja podjetje: MATEJA BARLIČ s.p. Ob registraciji v
sistem, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika
nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane
uporabnik in pridobi pravico do nakupa.
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje PLANETPEKE.SI pravice uporabnika ter
poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.
OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj
navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletnih strani
planetpeke.si. Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji
uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna,
uporabo portala pa vam odsvetujemo.
Za izvensodno reševanje potrošniških sporov je pristojen Evropski center za reševanje sporov,
Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana, 08/2056590.

Dostopnost informacij
(Povzeto iz zakonodaje)
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:


identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),



kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (epošta, telefon),



bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in
garancijami),



dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj
bi bil dostopen v razumljivem roku),



pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),



vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali
že vsebujejo davke in stroške prevoza,



način plačila in dostave,



časovno veljavnost ponudbe,
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rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega



tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.



Ponudba artiklov
Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba PLANETPEKE.SI ažurira in
spreminja pogosto in hitro.
Cene so predstavljene kot Priporočene cene že vsebujejo DDV. Cena z DDV je cena, ki velja za
nakup preko spleta v primeru 100 % plačila z gotovino ali plačilo predračuna z nakazilom na
TRR.

Načini plačila
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:


z gotovino ob prevzemu



z nakazilom na račun upravitelja Mateja Barlič s.p. po ponudbi/predračunu

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako
odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika.
Plačilo po povzetju je plačilo z gotovino ob prevzemu paketa. V primeru plačila z gotovino ob
prevzemu poštnemu uslužbencu ali dostavljalcu paketa izročite gotovino in pošta oz.
dostavljalec bo za vas opravil plačilo. Če pošiljke ne boste prevzeli in jo bo dostavna služba
vrnila na naše stroške k nam, vam bomo zaračunali dejanske stroške pošiljanja, ki so ob tem
nastali.
V primeru plačila na TRR uporabite sledeče podatke:
Mateja Barlič s.p.
Mala Loka 3
1230 Domžale

TRR: SI56 0230 0026 0458 207 (Nova Ljubljanska Banka)

Cene
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.
Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi
pogoji.
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Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da
je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med
obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik
kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik
potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega
trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.
Cena blaga na spletu ne vključuje dostave.

Postopek nakupa
Naročila preko spletne trgovine Planetpeke.si naročanje poteka preko interneta 24 ur na dan,
vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene
v kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini planetpeke.si.
Naročila

preko

obrazca

za

kontakt

morajo

nujno

vsebovati

ime

in

priimek

naslovnika/plačnika, ulico, poštno številko in kraj; kontaktno telefonsko številko in e-naslov;
Ime artikla in ostale potrebne specifikacije kot so količina, barva, velikost itd.


s klikom na gumb "v košarico" artikel dodate na seznam vašega naročila



izdelek iz košarice lahko odstranite s klikom na gumb "X"



ob spremembi količine, se samodejno spremeni cena



po pregledu naročila, kliknete na gumb "Na blagajno"



preverite svoje podatke in kliknete "Naprej"



izberete način plačila in kliknete "Naprej"



s klikom na gumb "Naroči", oddate naročilo, ki ga ni več mogoče spremeniti



na vaš navedeni elektronski naslov boste prejeli avtomatsko generiran izpis naročila

Naročila, ki niso oddana skladno s temi pogoji, ali pa so bili pri uveljavitvi komercialnih
pogojev pri oddaji naročila uporabljeni načini, ki jih lahko označimo kot nedovoljeno uporabo
elektronske izmenjave podatkov, bodo stornirana.
Podjetje Mateja Barlič s.p. lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji
ne more izvesti, zavrne.

Garancija
Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je
veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski
roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
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Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o
garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru
lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.
Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe
potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije.
Pravice iz naslova garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.
Prodajalec mora ob sklenitvi prodajne pogodbe za blago iz druge alinee 19. Člena tega
zakona izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo blaga ter
zagotavljati brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka.
Če blago, za katero je izdaja garancije obvezna, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti,
navedenih v garancijskem listi ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva
odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je
proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni serviser od potrošnika prejel zahtevo za odpravo
napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in
brezhibnim blagom. Če proizvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja
blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.
Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora proizvajalec izdati nov
garancijski list. Pravice potrošnika iz tega člena ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je
potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.
Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je
bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega proizvoda.
Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega proizvoda v začasno rabo, ima
potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker proizvoda ni mogel uporabljati od
trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo od njune izvršitve. Stroške za material,
nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju napak
oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam , ki se po tem zakonu ne štejejo za potrošnike,
razen pravic iz 21.člena tega zakona.
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Vračilo izdelkov
Naslov za vračilo blaga prodajalcu: Mateja Barlič s.p., Mala Loka 3, 1230 Domžale.
Potrošnik lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni od dneva nakupa ne da bi mu bilo treba
navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega
odstavka 43.d člena tega zakona. Podjetje mora najpozneje v 14 dneh o prejemu obvestila o
odstopu pogodbe vrniti vsa prejeta plačila. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži
vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila,
da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno
blago. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali
osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v roku 14
dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona.
Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Možnost vračila blaga
oziroma odstopa od pogodbe ne velja v primeru, če gre za dobavo prehranskih izdelkov in je
plastična embalaža odprta in/ali poškodovana. Blago, pri katerem je označeno, da vračilo ni
možno, ne menjamo. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne
ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja. Po prejemu blaga in ugotovitvi, da je
to nepoškodovano in iste kvalitete kot je bilo poslano in v nespremenjeni količini, podjetje
potrošniku skladno z zakonom vrne vsa opravljena plačila. Potrošnik ob vračilu blaga pošlje
tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno
plačilo.

Stvarna napaka
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake
svoje izpolnitvi. Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki
pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma
predpisane
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil
vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
5. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in
ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnosti blaga, ki jih je dal
prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami
na blagu samem.
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6. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti
prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
7. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu
omogočiti da stvar pregleda.
8. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu
prodajalec izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa
zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
9. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta
dve leti, odkar je bila stvar izročena.
10. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v časi izročitve, če se pojavi v roku 6
mesecev od izročitve.
11. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca
zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z
napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom, ali vrne plačani
znesek.
12. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev
škode, zlasti za plačilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in
prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega
člena.
13. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o
stvarni napaki obvestil prodajalca.

Dostava
Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner za
dostavo pošiljk je GLS, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če
bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Cena dostave je 3,49 € v primeru da je
naročilo plačano po predračunu je cena dostave 2,99 €.
Pri nakupu nad 50 € je dostava brezplačna. Prizadevamo si za čim hitrejšo dostavo prejetih
naročil. Naročila, oddana do 16 ure, bodo odpremljena še isti delovni dan, najkasneje pa
naslednji delovni dan. V primeru, da to ni mogoče, vas bomo o tem obvestili, pri čemer bomo
uporabili vaše kontaktne podatke, ki ste nam jih zaupali ob naročilu.
Če izdelka ni na zalogi: V tem primeru vas kontaktiramo po telefonu ali e-pošti in se
dogovorimo za nov rok dobave. Pridržujemo si pravico odstopa od pogodbe zaradi
nezmožnosti dobave izdelka.

Varovanje osebnih podatkov
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Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo
osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega
gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za
varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za
varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito
svojega računalnika.
Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu
uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Piškotki
Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem
računalniku v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi
spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev.
Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik.
Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Hranjenje naročila
Oddano elektronsko naročilo oz. sklenjena pogodba o nakupu je shranjena na sedežu
podjetja. Na zahtevo potrošnika, le-ta kopijo naročila prejme na elektronski naslov oz. na
fizični naslov, ki je naveden v naročilu. Zahteva se lahko poda na naš elektronski
naslov info@planetpeke.si ali pisno na sedež podjetja.

Komunikacija
Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu
uporabnik izrecno ne nasprotuje.
Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:


jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,



pošiljatelj bo jasno razviden,



različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako
bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,



jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,



željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno
spoštoval.
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Odveza odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so
objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena
spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem
primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali
zamenjavo naročenega artikla.
Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse
fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli
način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh
trudi izpolnjevati svojo dolžnost in

vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in

določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski
pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@planetpeke.si Postopek obravnave
pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj
kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka
in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne
sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se
morebitni spori rešijo sporazumno.

Uporaba Facebook-a
Za vsebine skrbi upravljalec in uporabniki, katerim omogočamo objavo video posnetkov,
fotografij, tekstov in drugih vsebin ter njihovo ocenjevanje, komentiranje in razgovor o
odprtih temah.
Vsak uporablja vse storitve na lastno odgovornost in v celoti jamči za pravne ter stvarne
napake na vsebini in zakonitost vsebine, ki jo posreduje ter je osebno odgovoren za
posredovane ali objavljene informacije, mnenja, nasvete, izjave in druge podatke.
Pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih,
pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično
spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in
druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v
obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki, ni dovoljeno.
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Posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske
lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb
(pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov), ni dovoljeno.
Upravljalec si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke, ki jih uporabnik ali
član posreduje v okviru storitev spletnega mesta FB, ter pravico, da po svoji presoji izbriše,
premakne ali spremeni katerokoli objavo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev.
-

Poslane slike

Planetpeke.si si pridržuje pravico hraniti IP naslov in podatke pošiljatelja vse dokler je
fotografija, besedilo, ali katerokoli drugo delo v objavi.
Uporabnik se zavezuje, da bo objavljal le svoja avtorska besedila, fotografije in druga dela,
sicer bo zagotovil pisno soglasje za njihovo objavo, ki ga mora predložiti.
Uporabnik se strinja da slike, besedila in ostala dela, ki nam jih pošlje lahko uporabljamo za
lasten promocijski namen.
Vaša privolitev
Z uporabo naših spletnih strani soglašate z objavljenimi pravili. O spremembah pogojev in
pravil vas bomo sproti obveščali na naših straneh.
Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.
Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe
spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal,
mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje,
da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.
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