Pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Numeno d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu
potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Spletna trgovina
Numena je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja jo
Numeno d.o.o.. . v nadaljevanju ponudnik. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v
spletni trgovini. Ob registraciji v spletno trgovino obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako
naslovu njegove elektronske pošte, ki ga sam določi v svojem profilu ter geslo. Uporabniško ime in
geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki. Po registraciji
obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo
delovanje spletne trgovine Numeno d.o.o, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom
in kupcem.

Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja,
kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga oziroma storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave
izdelka ali izvršitve storitve, vse cene jasno in nedvoumno določene, način plačila in dostave, časovno
veljavnost ponudbe, 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.

Načini plačila
V spletni trgovini Numeno ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
- plačilo po predračunu,
- plačilo po povzetju.

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški
Veljavnost ponudbe
Navedene cene v spletni trgovini veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod
zgoraj navedenimi pogoji. Cene vključujejo DDV
Postopek nakupa
1. Naročilo sprejeto.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Na tem
koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo.

2. Naročilo potrjeno.

Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo.

3. Blago odpremljeno.

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po telefonu ali elektronski pošti
obvesti kupca.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe, in sicer
na kontaktni e-naslov:numeno@amis.net. Potrošnik mora nato blago v nepoškodovani originalni
embalaži vrniti podjetju v štirinajstih (14) dneh po pisnem sporočilu o odstopu potrošnika od nakupa,
s tem da sam krije neposredne stroške vračila. Priložena mora biti kopija računa. Kupljene izdelke je
potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, neoprane in nespremenjene in v nespremenjeni količini,
razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to
kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke,
fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec)
sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. Za vrnjene izdelke ponudnik uporabniku (kupcu)
takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani
znesek Vračilo vplačanega zneska izvrši uporabniku (kupcu) z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je
uporabil uporabnik (kupec), razen če je uporabnik (kupec) izrecno zahteval uporabo drugega
plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
Stvarna napaka
V primeru stvarne napake na blagu lahko potrošniki svoje pravice uveljavljajo v skladu z določbami
ZVPot, ki veljajo za stvarne napake.

Dobavni rok: v najkrajšem možnem času, praviloma v nekaj dneh

Dostava
Ponudnik mora blago dostaviti v obljubljenem času. Dostavo prejetih naročil vrši Pošta Slovenije in
dostavna služba GLS po njihovem ceniku, pošta pa si pri odkupninskih pošiljkah zaračuna še vplačnino
v znesku najmanj 0,96€..

Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja
osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Pravica do zasebnosti
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni
preko spletne strani numeno.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva,
ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Komunikacija
Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila.
Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, bo ponudnik
brezpogojno upošteval.

Odveza odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so
objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, njihova dobavljivost in 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 preklic naročila, ali zamenjavo
naročenega izdelka. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Za
tipkarske napake ne odgovarjamo.

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko
uporabniki pošljejo po elektronski pošti numeno@amis.net ali po klasični pošti na naslov:
Numeno d.o.o., Goriška 11, 3230 Šentjur
Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo
jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih
najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja
potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil
v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Numeno d.o..o

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št.
524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi
Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

