
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE superprodukti.si 
 
Spoštovani obiskovalci spletne trgovine SuperProdukti. 
 
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov, ki jo izvaja podjetje 
SuperProdukti - Matej Krajnc, s.p., Čopova 4, 3310 Žalec (v nadaljevanju ponudnik). Splošni pogoji poslovanja 
Spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi e-
poslovanja. Spletna trgovina SuperProdukti je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov 
uporabnikom. Upravlja jo podjetje SuperProdukti. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v 
Spletni trgovini SuperProdukti. 
SuperProdukti in kupec urejata medsebojne obveznosti pri nakupih prek Spletne trgovine Superprodukti s temi 
splošnimi pogoji. Vsak uporabnik storitve Spletne trgovine SuperProdukti ima uporabniško ime in geslo, s 
katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku, ki ga dobi prek elektronske pošte. Uporabnik je 
dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal samo on oziroma oseba, ki je 
pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. 
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Spletne trgovine SuperProdukti, pravice uporabnika ter 
poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. 

 
 
Podatki o podjetju: 
 
Naziv podjetja: SuperProdukti - Matej Krajnc, s.p.  
Naslov: Čopova 4, 3310 Žalec 
E-pošta: info@superprodukti.si 
Spletna stran: superprodukti.si 
Telefon: +386 40 978 884  
Registrski organ: Ajpes, izpostava Celje  
Vložna številka: 316-03-03859-2014 
Datum vpisa pri registrskem organu: 4.11.2014 
Identifikacijska št. za DDV: SI69139121 
Davčni zavezanec: DA 
Matična številka: 6719112000 
 
Banka in poslovni račun:  
Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana 
TRR: 61000-0009083524 
IBAN: SI56 6100 0000 9083 524 
SWIFT/BIC koda: HDELSI22 

 
 
Seznanitev s splošnimi pogoji 
Vsem potencialnim kupcem priporočamo, da si preberejo splošne pogoje poslovanja (nakupi in prodaja 
izdelkov) podjetja SuperProdukti. 
 
S potrditvijo naročila (nakazilom kupnine na naš poslovni račun) potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji 
podjetja SuperProdukti in, da jih v celoti sprejemate. 
 
Plačilne metode 
Plačilne metode za nakup izdelkov v Spletni trgovini SuperProdukti so naslednje: 
Plačilo po predračunu - Če ste se odločili za plačilo po predračunu, bomo na elektronski naslov prejemnika 
računa poslali predračun z vsemi podatki potrebnimi za izvedbo plačila. Plačilo se lahko izvede z univerzalnim 
plačilnim nalogom (UPN) na vseh bankah, poštah ali hranilnicah ali preko spletnega bančništva. Po prejemu 
sredstev na naš poslovni račun, bo blago, v roku 2-5 delovnih dni, odposlano na naslov za dostavo.   
 
Preko PayPal-a (PP): Preko PP lahko plačujete z večino kreditnih kartic in to vse dni v letu.  
Za plačevanje preko PayPal-a morate imeti pri PP ustvarjen račun. Plačevanje preko PP je zelo hitro in 
enostavno.  
Povezava do PP strani kjer si lahko ustvarite račun: https://www.paypal.com/si/webapps/mpp/home 
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Podjetje SuperProdukti ne sprejema nikakršne odgovornosti za nastale probleme, nesporazume ali škodo, ki bi 
nastala kupcu zaradi plačevanja preko PP.   
Ponudnik vsakemu kupcu izda račun v papirni obliki, ki velja kot dokaz za reklamacijo. 
 
 

Naročanje 
Naročanje poteka preko spleta/interneta 24 ur na dan, vse dni v letu (razen, če ponudnik, z obvestilom na 
spletni strani, ni navedel drugače (v primeru obnavljanja spletne strani/trgovine, posodabljanja, itn.). Potrošnik 
izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini. 
 
Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni 
izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Kupcu so podatki o statusu in vsebini naročila vselej dostopni v spletni 
trgovini (povezava na ‘’moj račun’’ oz. ‘’informacije o pošiljki’’). O morebitni spremembi naročila, oz. preklica 
naročila, mora kupec o tem ponudnika obvestiti na elektronski naslov info@superprodukti.si , kjer mora navesti 
tudi številko nakupa, ki je omenjena v elektronskem sporočilu o nakupu. 
 
Stroški dostave, oz.poštnina za dostavo na ozemlju Slovenije 
Za vsa naročila nad 30 evrov je dostava po Sloveniji brezplačna. V kolikor pa je znesek nakupa manjši od 30 
evrov, pa vam za stroške pakiranja in pošiljanja, zaračunavamo dodatno 3,50 evra. 
 
Cene v spletni trgovini 
Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do sprememb cen, če ni drugače navedeno 
(primer akcij in posebnih popustov). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene 
veljavnosti (razen v primeru, ko akcijska cena velja samo za določeno obdobje – kar je tudi navedeno ob 
izdelku). Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji. 
Navedene cene veljajo le za nakupe v Spletni trgovini SuperProdukti. 
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 izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu 
omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. 
 
Veljavnost akcijske ponudbe 
Roki veljavnosti akcije, ki se med sabo lahko razlikujejo, so navedeni ob akcijski ponudbi. Popusti se ne 
seštevajo. 
 
Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga 
Kupec ima pravico, da v 14 dneh od dobave blaga podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe, in sicer, na 
kontaktni e-naslov: info@superprodukti.si . Kupec mora nato blago vrniti podjetju v 30 dneh po pisnem 
sporočilu, pri čemer sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani, v enaki 
količini kot so bili poslani in v nepoškodovani originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa. Stroške 
vračila blaga krije kupec. Po prejemu blaga in ugotovitvi, da blago ni bilo rabljeno, poškodovano, da je v enaki 
količini kot je bilo prodano, da je embalaža originalna in nepoškodovana, se kupcu, na njegov transakcijski 
račun, v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 14 dneh od prejema blaga, vrne celotna kupnina in stroški 
dostave (v kolikor so bili zaračunani). Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. 
 
Kupec mora blago vrniti na naslov:  
SuperProdukti – Matej Krajnc s.p.  
Čopova 4  
3310 Žalec 
 
Kupec lahko odstopi od nakupa tudi še pred dobavo blaga. V kolikor se kupec premisli o nakupu in ga hoče 
odpovedati, mora to storiti tako, da na naslov info@superprodukti.si pošlje obvestilo o odstopu od nakupa in 
prekinitvi pogodbe ali pa pošlje sms sporočilo preko telefona na zgoraj navedeno mobilno številko. V kolikor 
blago še ni bilo poslano in v kolikor do takrat niso nastali nobeni stroški s pripravo pošiljke, ponudnik kupcu 
pošlje potrditev, da je odpoved prejel in, da je naročilo odpovedano brez kakršnihkoli obveznosti kupca. 
Potrditev odpovedi naročila ponudnik kupcu pošlje po elektronski pošti ali preko sms-a. V kolikor pa je pošiljka 
že pripravljena in so s tem ponudniku nastali manipulativni stroški (pakiranje, izdelava in lepljenje nalepk, 
izdelava računov, itn.) pa je kupec dolžan te stroške poravnati ponudniku. Ponudnik kupcu za te stroške izda 
račun. V primeru, da pa je pošiljka med tem že oddana prevozniku in že na poti h kupcu, pa mora kupec, poleg 
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nastalih manipulativnih stroškov, na svoje stroške, poskrbeti tudi za vračilo blaga. V kolikor blaga ne vrne, se 
smatra, da je odpoved naročila preklical in, da je pripravljen blago kupiti. 
 
Dobavni rok 
Spletna trgovina SuperProdukti želi čim bolj ustreči željam vseh kupcev, zato vam kupljeno blago dostavimo v 
roku 2-5 delovnih dni od prejema vašega plačila na naš poslovni račun.  
 
Varnost 
Ponudnik, preko ponudnika spletnega gostovanja ali samostojno, uporablja ustrezna tehnološka in 
organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil. Za varnost in 
kodiranje podatkov se uporablja 256bit SSL varnostni protokol. 
Kupec je sam odgovoren za dostop do svojega sistema in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških 
podatkov in gesel. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter podjetju SuperProdukti 
odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. 
 
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). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani SuperProdukti, bodo uporabljeni 
izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije med 
ponudnikom in kupcem. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe našega podjetja. Vaših podatkov 
nikoli ne bomo posredovali tretjim osebam.  
 
Komunikacija 
Obvestila o mesečnih akcijah in reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot 
reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil ter 
obvestil o mesečnih akcijah, bo ponudnik brezpogojno upošteval. Prejemnik reklamnih sporočila lahko, 
kadarkoli, odpove/prepove prejemanje reklamnih naročil na svoj naslov. To lahko stori tako, da pošlje 
elektronsko sporočilo, na naslov: info@superprodukti.si ,v katerega vpiše besedilo ''Odjava''. 
 
Odveza odgovornosti 
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti skladnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih 
spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko značilnosti izdelkov, njihova zaloga in cena spremenijo tako hitro, da 
ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takšnem primeru bo ponudnik kupca 
obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Vse fotografije 
izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. 
 
Pritožbe in spori 
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo 
po elektronski pošti info@superprodukti.si ali po klasični pošti na naslov: 
SuperProdukti – Matej Krajnc s.p. 
Čopova 4 
3310 Žalec 
 
Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu in, da je 
pritožba v obravnavi. Po možnosti se kupcu sporoči tudi predviden rok rešitve reklamacije. Ponudnik si bo po 
najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov. 
 
Avtorske pravice 
Spletno mesto superprodukti.si je v lasti podjetja SuperProdukti – Matej Krajnc, s.p. Vse pravice so pridržane. 
Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb s 
katerimi podjetje SuperProdukti sodeluje. Zato je vsakršno posredovanje informacij/grafik ali česa drugega iz 
spletnih strani, dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika spletne strani/trgovine. 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila. Za napake v tisku se opravičujemo 
in ne odgovarjamo.  
 
 
SuperProdukti 
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