
Pogoji poslovanja 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ProMetall Häusler 
d.o.o., pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in 
kupcem. 
Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke 
posredovane ob registraciji in oddaji naročila. 

Dostopnost informacij 
(povzetek 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 (e-pošta, 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, 
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 ali službi za stike s kupci. 

Načini plačila 
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila: 
z gotovino ob prevzemu 
z nakazilom na račun trgovine (po ponudbi / predračunu) – mogoče 
samo vnaprej kot predplačilo 
Ponudnik kupcu izda račun v tiskani obliki z razčlenjenimi stroški. 



Cene 
Cene so – če ni izrecno drugače dogovorjeno – neto EXW in ne 
vključujejo davka na dodano vrednost, stroškov pakiranja, rezanja in 
tudi ne dodatkov. 

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod 
zgoraj navedenimi pogoji. 
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. Od tega trenutka so vse cene in 
drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. 

Dostava 
Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku. 

Pogodbeni partneri za dostavo pošiljk so Intereuropa, Gebrueder 
Weiss, DPD in Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico 
izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj 
učinkovito. 

Dostava je mogoča samo na naslove v Sloveniji. 

Stvarne napake 
Ponudnik mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za 
stvarne napake svoje izpolnitve. 
Napaka je stvarna: 
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za 
promet; 
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; 
če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene 
oziroma predpisane; 



če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, 
razen če je bil vzorec 
ali model pokazan le zaradi obvestila. 

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago 
enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o 
značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z 
oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. 
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače. 
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o 
napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila 
napaka odkrita. 
Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in 
prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 

Kupec, 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. 

Varovanje osebnih podatkov 

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. 

Arhiviranje pogodb 
Besedilo pogodbe je shranjeno pri podjetju. Kupec lahko dostopi do 
besedila pogodba s kontaktiranjem podjetja, telefonsko, pisno, po 
elektronski pošti ali z drugimi načini komuniciranja. 



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. 

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. 

Avtorske pravice 
Objavljene vsebine so last ProMetall Häusler d.o.o. Med avtorska dela 
sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura 
in inženiring, grafični elementi, slike ter drugi avtorski elementi, ki jih 
zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. 
Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno 
kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez 
naše vednosti je prepovedano. 

Politika uporabe spletnih piškotkov 
Naša spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše 
uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in 



spremljanje statistike obiska. O uporabi piškotkov so uporabniki 
obveščeni ob prvem obisku spletnih strani, za uporabo nekaterih 
piškotkov prosimo uporabnika za njegovo privolitev. 

Kaj so piškotki 
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna stran naloži na 
vaš računalnik. Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje 
spletnih strani. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih ali drugih 
podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnika, 
zato priporočamo, da v njihovo uporabo privolite. 

Za potrebe spletne strani prometall.si uporabljamo naslednje piškotke: 
Sejni piškotek 
Omogoča delovanje sistema za urejanje in prikaz vsebin. Traja do 
konca seje. 

Piškotki za uporabniške nastavitve 
Uporabljamo piškotke za pomnenje uporabniških nastavitev, kot npr. 
piškotek, ki vsebuje informacijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. 

Piškotki za spremljanje analitike obiskov z Google Analytics 
__utma __utmb __utmc __utmv __utmz 

S pomočjo teh piškotkov beležimo statistiko obiskov. Ne vsebujejo 
nobenih osebnih informacij, služijo le za za statistiko obiskov. 

 


