Podatki o podjetju:
TINEVA, trgovina in storitve, d. o. o.
Ulica bratov Gerjovičev 38
SI-8257 Dobova, Slovenija
TTR: SI56 6100 0000 8594 935 Delavska hranilnica d. d., Ljubljana, BIC: HDELSI22
Davčna številka: SI78709733
Matična številka: 6694322000
Kontakti:
E-pošta: info@tineva.si
Telefon: 041 373 199 ali 041 385 672
Splošni pogoji:
Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med TINEVO, d. o. o. (v nadaljevanju
ponudnik) in njegovimi kupci. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu
potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP)
in Zakonom o elektronskem poslovanje na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Spletna stran: www.bozicna-drevesca.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji
izdelkov kupcem. Upravlja ga podjetje TINEVA, d. o. o. v nadaljevanju ponudnik. Kupec se razume vsaka
fizična ali pravna oseba, ki opravi nakup preko telefona ali e-pošte
Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku/kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto
podjetja, kontaktne naslove; bistvene značilnosti blaga oziroma storitev; pogoje dostave izdelka ali
izvršitve storitve; vse cene, jasno in nedvoumno določene; način plačila in dostave; rok, v katerem je
še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi
podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
Cene:
Vse cene so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost - DDV, razen če je izrecno
napisano drugače. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače
navedeno. Pri prodaji veljajo cene, ki jih kupec potrdi preko telefon ali e-pošte. Cene navedene na
spletni strani ne vključujejo stroškov poštnine/dostave.
Način naročanja:
Naročanje poteka v slovenskem jeziku preko telefona ali e-pošte. Izdelke se lahko izbira in naroča iz
seznama izdelkov na spletni strani (www.bozicna-drevesca.si). Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so
na voljo do odprodaje zalog.
Način plačila:
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
- po predračunu
- po povzetju
Ponudnik si pridržuje lastninsko pravico na poslanih izdelkih, vse dotlej dokler le-ti niso v celoti plačani.
Dostava:
Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku in skladno s pogoji in ceniki, ki jih določa pogodbeni
partner za dostavo pošiljk DPD.
Dostava naročenih artiklov se izvaja pod pogoji DPD in krije stroške dostave do vstopa v stavbo.
Morebitni drugačni dogovor oz. dostava, ki obsega tudi vnos blaga v stavbo ter druge v zvezi s tem

povezane storitve, je predmet samostojnega dogovora med kupcem in DPD ter se plača po veljavnem
ceniku DPD.
Strošek dostave je enoten za celo Slovenijo in znaša 9,90€. Strošek dostave se prišteje strošku
naročila, kar je razvidno na računu.
Kupec lahko osebno prevzame blago na sedežu podjetja le po predhodnem telefonskem dogovoru s
ponudnikom (info@tineva.si ali 041 373 199).
Odpremljeni artikli so zapakirani po standardih, veljavnih na tem področju. Z uporabljenimi postopki
in metodami pakiranja stremimo k optimiziranju pakiranja ob sočasnem zagotavljanju kvalitete.
Naročeni artikli so poslani na naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu po telefonu ali e-pošti.
Napaka v računu:
V primeru, da pride do napake v izdanem računu in torej dostavljeni artikli količinsko ali kakovostno ne
ustrezajo obračunanemu naročilu, mora kupec obvestiti ponudnika po telefonu, elektronski ali
pisemski pošti. Napaka mora biti sporočena nemudoma oz. najkasneje v naslednjem delovnem dnevu
po prejemu pošiljke. Ponudnik ne bo upošteval kasnejših reklamacij in zanje ne bo prevzel nobene
odgovornosti.
Vračilo blaga
Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga
ponudniku sporoči, da odstopa od nakupa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je
potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od nakupa. Šteje
se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno,
pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.
Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o
odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je
uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec
zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema
vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.
POMEMBNO: možnost vračila ne velja za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok
trajanja, kamo spadajo tudi rezana božična drevesca.
Stvarna napaka
Napaka je stvarna:
- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila
ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
- če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju
kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z
oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.
Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške
obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.
Kupec, ki je ponudnik pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:
- ali odpravo napake na izdelku;
- ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako;
- ali vračilo plačanega zneska.
Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.
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. Informacija o garanciji je lahko 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.
Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega
blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem
servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom ponudnika.
Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru
pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Kupec lahko garancijo uveljavlja
tudi pri ponudniku, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.
Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu,
kupec z vračilom nima stroškov.
Reklamacija
Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik
poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.
Kupec lahko blago reklamira v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz
naslova stvarne napake. Kupec lahko reklamacijo pošlje po e-pošti: info@tineva.si ali običajni pošti na
naslov sedeža podjetja.
V primeru, da kupec ob prevzemu pošiljke opazi, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem
manjka vsebina ali kaže znake odprtja, sproži postopek reklamacije pri DPD ali ponudniku.
Ponudnik mora v petih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo
obravnaval, in ga obveščati o poteku postopka. Ponudnik si po najboljših močeh prizadeva, da se
morebitni spori rešijo sporazumno, sicer pa je zanje pristojno sodišče v kraju sedeža podjetja.
Zasebnost in zaščita osebnih podatkov
Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke in podatke uporabnika o njegovih nakupnih navadah
uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne
razkriva tretjim osebam.
Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev.
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov
TINEVA, d. o. o.
Dobova, 29. 11. 2018

