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Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), 
na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Splošni pogoji 
poslovanja določajo pogoje nakupa preko spletne strani tabletezaerekcijo.si, ki je 
dostopna na povezavi tabletezaerekcijo.si (v nadaljevanju spletna trgovina) in jo 
upravlja podjetje OTCM d.o.o. ponudnik storitev (v nadaljevanju ponudnik). 

Vsebine na spletni strani so za informativno in izobraževalno rabo ter niso mišljene 
kot nadomestek za zdravniško posvetovanje. O uporabnosti naših nasvetov in 
predlogov se glede na svoje zdravstveno stanje posvetujte s svojim zdravnikom. 

Vsi naši izdelki po določbah Evropske Direktive 2002/46/CE (z vsemi spremembami) 
spadajo med dovoljena prehranska dopolnila in živila, katere je dovoljeno ponujati v 
evropskih državah, skladno z 28., 29. in 30. členom Pogodbe o Evropski skupnosti, 
ter skladno s sklepi Evropskega Parlamenta številka 3052/95/CE, členi od 1 do 4. V 
Sloveniji je področje prehranskih dopolnil urejeno Pravilnikom o prehranskih 
dopolnilih (Ur.l. RS, št. 66/2013, z dne 5. avgusta 2013). 

Pri tem je potrebno poudariti, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za zdravo in 
uravnoteženo prehrano, temveč lahko takšno prehrano zgolj dopolnjujejo. So 
koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali 
fiziološkim učinkom. 

Največkrat uporabljene sestavine v prehranskih dopolnilih so vitamini, minerali ter 
rastline in njihovi izvlečki. Prehranska dopolnila lahko vsebujejo tudi druge snovi, ob 
upoštevanju, da je njihova uporaba v živilih dokazano varna. Največkrat se 
uporabljajo kot vir enega ali več hranil, npr. vitaminov, mineralov ali maščobnih kislin 
z namenom dopolnjevati običajno prehrano.  

Prehranskim dopolnilom in njihovim sestavinam se ne pripisuje zdravilnih učinkov in 
se jih ne predstavlja kot zdravilo. Od prehranskih dopolnil ni mogoče pričakovati 
učinkov na izboljšanje bolezni in bolezenskih stanj. 

 

II. Splošni del 

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi d  oločbami teh 
pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave kot njihove sestavne dele, in 
potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti. 

Bistvene lastnosti blaga, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki 
o načinu plačila in dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila. Podatek o 
roku dobave velja v trenutku dokončne potrditve. V primeru morebitne spremembe 
roka dobave bodo prodajni svetovalci iz klicnega centra stranke ustrezno in 
pravočasno obvestili. 

Cena izdelka in strošek poštnine so razvidni na sami spletni strani, še preden 
zaključite naročilo. Prav tako boste o vseh podatkih o vašem spletnem naročilu 
obveščeni na e-naslov, ki ste ga navedli v pri vnosu vaših podatkov, še isti trenutek, 



ko ste oddali naročilo. Če le-tega ne prejmete, obstaja možnost, da ste navedli 
napačen e-naslov. V takšnem primeru vas prosimo, da nas konktaktirate: 

• 070 288 050 

• Preko kontaktnega obrazca na spletni strani 
• info@sex-tablete.com 

1. Dokončna potrditev naročila 

Naročilo je dokončno potrjeno, ko bo po oddaji spletnega naročila uporabnik na 
posredovani e-naslov, ki ga je vnesel ob naročilu, prejel e-pošto s podrobnostmi 
njegovega naročila ter z obvestilom, da je naročilo sprejeto in potrjeno. 

Če uporabnik po oddaji naročila želi karkoli spremeniti ali naročilo v celoti preklicati, 
to lahko stori preko e-pošte na naslov info@sex-tablete.com . 

2. 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, naslov) 
• 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 dostave 

• 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. 

3. Identiteta podjetja in kontaktni podatki 
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Nismo zavezanec za DDV. Registirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru. Osnovni 
kapital znaša 7.500 EUR. 

4. Postopek nakupa 

a.) Izbira izdelka 

Na spletni strani sex-tablete.com izberite izdelek in kliknite na povezavo ''KUPI ZDAJ! 
''. 

Če želite zaključiti nakup, izpolnite vsa obvezna polja in kliknite na ODDAJ 
NAROČILO. Bolj podroben opis najdete v  Opis tehničnih postopkov za sklenitev 
pogodbe 

b.) Podatki računa 

Posredovati morate zahtevane kontaktne podatke, ki so označeni z rdečo zvezdico 
(ime, priimek, e-mail naslov, naslov, kraj, poštno številko in tel. številko), ki jih 
potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka. Vpisati morate 
vsaj eno veljavno telefonsko številko ali veljaven e-naslov. 

c.) Način dostave 

http://www.life.si/


Poštno ležeče ali na vaš domači naslov. Hitra dostava preko Pošte Slovenija znaša 
3,50 € . Pri naročilu je potrebno plačati še provizijo pošti v višini 1,05€ (UPN nalog) 
oz. po takrat veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Uradni rok dostave PS je 3 dni. 

d.) Način plačila 

Izbirate lahko med dvema načinoma plačila: Plačilo po povzetju ali plačilo po 
predračunu. V kolikor se odločite za plačilo po predračunu, nam to posebej javite 
preko telefona ali maila. 

 
e.) Zaključek naročila  

Uporabnik lahko pregleda posredovane podatke za dostavo, način plačila, ki ga je 
izbral in vsebino nakupovalne košarice. Uporabnik potrdi naročilo s klikom na gumb 
''ODDAJ NAROČILO. Če je bilo naročilo uspešno zaključeno, se Vam na spletni 
strani izpiše tekst ''Vaše naročilo je bilo sprejeto. Zahvaljujemo se vam za nakup v 
naši spletni trgovini in se priporočamo tudi v prihodnje! 

Na e-mail naslov, vam bomo poslali kopijo sporočilo z vsemi podrobnostmi nakupa'. 

f.) Dokončna potrditev naročila 

Po oddaji naročila bo uporabnik na posredovani e-naslov, ki ga je vnesel ob naročilu, 
prejel e-pošto s podrobnostmi njegovega naročila ter z obvestilom, da je naročilo 
sprejeto in potrjeno. 

Uporabnik je s prejetim elektronskim obvestilom seznanjen, da ga bomo pred 
odpošiljanjem naročila o predvidenem roku dostave naročenega blaga obvestili. Če 
uporabnik ne bo dosegljiv preko telefona, ga bomo kontaktirali preko e-pošte.  

g.) Odstop od naročila pred dostavo 

Če uporabnik po oddaji naročila želi karkoli spremeniti ali naročilo v celoti preklicati, 
to lahko stori preko e-pošte na naslov info@sex-tablete.com ali preko telefona 070 
2880 050. Bolj podroben opis se nahaja na poglavju Opis tehničnih sredstev za 
prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila 

5. Cene 

Vse cene navedene na spletni strani so končna cena . Podjetje ni zavezanec za 
DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. 
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko 
ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in ostali pogoji fiksirani in 
veljajo tako za ponudnika kot za kupca. 

6. Kupoprodajna pogodba 

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku, kar 
pa ne velja za naročila oddana po telefonu. V tem primeru ponudnik hrani podatke o 



naročniku samo v bazi podatkov o strankah podjetja, ki ga podjetje uporablja za 
svoje računovodske potrebe. 
Pri opisih izdelkov lahko pride do napak. Pridržujemo si pravico do spremembe cene 
izdelkov brez predhodne najave. 

Z oddanim naročilom v naši spletni trgovini se kupec strinja, da so vsi predračuni 
posredovani v elektronski obliki. 

7. Multimedijska vsebina 

Na spletni trgovini sex-tablete.com so navedeni glavni podatki o izdelkih in za boljšo 
predstavljivost tudi fotografije in videoposnetke izdelkov (slike in videi so simbolični). 
Čeprav se trudimo zagotoviti natančne fotografije in video prodajnih artiklov, je 
potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti 
izdelka. Barvni odtenki in videz lahko nekoliko odstopajo od resničnega stanja 
izdelkov. 

8. Plačilo po povzetju 

Blago, kupljeno preko spletne strani kupec plača po povzetju pošiljke poštnemu 
uslužbencu oziroma dostavljavcu. Za dostavo blaga skrbi Pošta Slovenije. 
Pogodbena partnerja za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik 
pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo izpolnjeno bolj 
učinkovito. 

9. Pravica do odstopa od nakupa (Pravica do odstopa potrošnika od 
pogodbe sklenjene na daljavo) 

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o 
vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. člena Zakona o varstvu 
potrošnikov, ki določa: 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik 
pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo 
treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno 
izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe (2.odstavek 
b43.d člena ZVPot). Celotne stroške pošiljanja in/ali vračila blaga v primeru vračila 
krije kupec, v primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 
14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. 

O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti prodajalca, najkasneje v 14-ih 
dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov: 
info@sex-tablete.com in sicer z obrazcem, ki se nahaja tukaj. 

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je 
uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega 
plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. 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 
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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 14 dneh po 
obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da 
samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga 
pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.Potrošnik v zvezi z odstopom od 
pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če 
podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.Kadar je pri 
pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi 
pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče 
vračilo na običajen način po pošti.Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti 
blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za 
ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za 
zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od 
pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena. 

Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega 
blaga. 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih: 
– pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih 
potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave 
ni primerno za vračilo 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od 
prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo 
treba navesti razlog za svojo odločitev skladno s 43.č členom ZVPot. 
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je 
neposreden strošek vračila blaga. O nameravanem vračilu nas prosimo 
pisno obvestite in sicer na kontaktni e-mail info@sex-tablete.com. Potrošnik 
mora blago vrniti v 30 dneh od sporočenega namena o odstopu od 
pogodbe. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, 
najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. 

Za lažje razumevanje pravic o vračilu izdelkov, navajamo pojasnilo tržnega 
inšpektorata (vir: Informacije - Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije, 20. 
januar 2012, številka 3): 

Pri pravici do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, je treba vedeti, da gre za 
odstop od pogodbe, ne da bi bilo s stvarjo samo karkoli narobe, pač pa gre ta pravica 
potrošniku že zaradi same narave pogodbe – sklenitev pogodbe na daljavo. Pri 
pravici do odstopa od pogodbe namreč ne gre za to, da potrošnik ne bi vedel, kaj 
kupuje (načeloma potrošnik tudi pri ostalih stvareh ve, kaj naroča), temveč zgolj za 
to, da o svoji odločitvi v zakonsko predvidenem roku premisli in v primeru, da je bila 
ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe.  

Prav tako je treba vedeti, da sklenitev pogodbe na daljavo potrošniku ne daje več 
pravic, kot sicer sklenitev pogodbe na klasičen način (to je z obiskom v prodajalni). 
Tako potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati ves čas do 
odstopa od pogodbe, saj tukaj ne gre za nakup na preizkušnjo, kjer bi bil preizkus 
blaga pogoj za ohranitev pogodbe v veljavi. Potrošnik tako sme opraviti ogled in 



preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev 
dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno »preizkušanje«, ki 
odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik 
s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.  

Pravica do odstopa od pogodbe ne daje potrošniku nobene pravice več, pač pa 
samo možnost, da tudi po tem, ko že prejme blago, ponovno premisli svojo odločitev 
o nakupu in v primeru, da je bila ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in 
odstopi od pogodbe, ne daje pa mu pravice uporabe blaga. 

Spletna trgovina sex-tablete.com, si pridržuje pravico, da vračilo poškodovanega, 
uporabljenega ali izdelka, ki ob vračilu ne vsebuje vseh pripadajočih elementov 
(škatla, račun, originalno zapakiran, neuporabljen itd) zavrne na stroške pošiljatelja. 
Zato Vas prosimo, da z izdelkom ravnate gospodarno in pazljivo saj bomo le tako 
lahko nemoteno izdelek zamenjali ali Vam vrnili denar. 
Kupnino za vrnjene artikle vam bomo nakazali na vaš transakcijski račun, katerega 
številko priložite k izdelku in reklamacijskem zapisniku, ki ga vračate oziroma pošljite 
po e-mailu. 

PREJELI STE POŠKODOVANO BLAGO, KAJ STORITI? 

V primeru vidne poškodbe embalaže, ali blaga mora biti reklamacija kupca ponudniku 
ali dostavni službi podana ob prejemu blaga. Kupec takega blaga ni dolžen sprejeti in 
lahko pošiljko zavrne. 

10. GARANCIJA IZDELKOV 

Garancija izdelkov velja za izdelke, ki so kupljeni na podlagi priloženega računa, kot 
datum prodaje pa velja datum na računu. Garancijo se uveljavlja z računom ali kopijo 
in potrjenim garancijskim listom. Garancija za vse izdelke je najmanj 12 mesecev. Za 
izdelke, ki imajo daljšo garancijsko dobo, je le-ta posebej označena. Garancija ne 
velja za potrošni material in prehranska dopolnila! 

Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku bodo 
odpravljene brezplačno. 

GARANCIJA PRENEHA VELJATI: 

• okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, 
mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela....) 

• če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo 
posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja 

• pri spremembah na izdelku 

• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju 
elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k izdelku 

• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 

• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 

  



11. Dostava 

Blago, naročeno na spletni strani vam bomo dostavili v najkrajšem možnem času. 
Naročila, ki jih prejmemo ob delavnikih do 14. ure, bomo na navedeni naslov poslali 
še isti dan (v kolikor je izdelek pri nas na zalogi). Če naročenega blaga slučajno ni na 
zalogi, vam bomo to takoj sporočili. Dostava poteka samo na področju Evrope. Za 
dostavo blaga skrbi Pošta Slovenije, ponavadi že naslednji dan, vendar najkasneje v 
10 dneh od odpreme blaga. Dostavni uslužbenec vas bo po vsej verjetnosti s pošiljko 
iskal doma v dopoldanskem času, v primeru, da vas ne bo doma, boste pošiljko lahko 
prevzeli na najbližji pošti. Pridržujemo si pravico do spremembe pogodbenega 
partnerja za dostavo pošiljk. Strošek dostave znaša 3,50 € . 

12. Varnost 

Od vas prejete podatke uporabljamo za potrebe vašega naročila. Vaše podatke 
posredujemo naprej na podjetja, ki so odgovorna za pošiljanje robe, če je to potrebno 
(ime, naslov, eventuelno telefona dogovarjanje o rokih dostave). Za potrebe plačila 
posredujemo vaše podatke banki. Podatkov ne posredujemo nikomur drugemu. Po 
opravljeni dostavi in potem, ko smo prejeli vaše plačilo, je dostop do vaših podatkov 
zaprt. Po opravljenih davčnih in trgovinsko pravnih obveznostih vaše podatke 
izbrišemo. 

13. 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. 
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da 
poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. 
Vaši osebni podatki bodo zakodirani preneseni preko interneta. Naše spletne strani 
in druge sisteme imamo zaščitene s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi proti izgubi, 
uničenju, dostopu, spreminjanju in širjenju vaših podatkov s strani nepooblaščenih 
oseb, Kljub redni kontroli vaših podatkov ni mogoče popolnoma zaščititi. 

 
14. Varstvo otrok 

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger 
in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti 
in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. 
Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, 
ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov. 
Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati 
kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne 
sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. 
Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za 
otroke. 

15. 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 dostop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. 

 
16. Pravica do obveščanja 

• informacija: imate pravico do neplačljivih informacij o vaših podatkih in tudi, če je 
potrebno, do zaprtja in izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, 
predelave ali uporabe vaših podatkov, nam pošljite zahtevek po pošti. 
• obvestila: po prijavi na obvestila bosta vaše ime in vaš elektronski naslov z vašim 
dovoljenjem uporabljena v reklamne namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite.  
• preklic privolenj: dovoljenje za obveščanje se v toku naročevanja izrecno dovolili. 
Želimo vas opozoriti, da se bo podjetje po svojih najboljših močeh trudilo zagotoviti 
verodostojne in posodobljene podatke o izdelkih, ki jih trži na spletni strani. Klub temu 
pa se lahko lastnosti izdelkov, njihova zaloga in cena spremenijo tako, da ponudnik 
ne uspe popraviti vseh podatkov. V takem primeru bo kupec naknadno obveščen o 
spremembah in bo imel možnost preklica naročila z vračilom morebitne nakazane 
kupnine ali zamenjave naročenega izdelka. 
Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne odražajo nujno in v celoti lastnosti 
izdelka, zato služijo zgolj kot informativni prikaz! 

17. Oglasna elektronska sporočila 

Ponudnik bo uporabnikom pošiljal oglasna elektronska sporočila 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, nagradne igre 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, 
• na obvestila se ob naročilu avtomatsko prijavite, lahko pa se kadarkoli odjavite. 
• željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno 
upošteval. 

Oglasni material bo poslan v imenu podjetja z namenom neposrednega trženja. V 
skladu s 73. členom ZVOP-1 lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način 
uporabnik zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha 
uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. 

Zaradi specifičnosti poslovnega procesa in tehničnih omejitev je mogoče, da boste v 
15 dneh od datuma vaše odjave še prejeli elektronsko sporočilo z oglaševalskimi 
ponudbami in ostalimi vsebinami s strani podjetja  (v primeru, da je bila e-pošta že 
poslana oz. v fazi pošiljanja). Vnaprej se vam opravičujemo in vas prosimo za 
razumevanje. 

18. Odgovornost za (stvarne) napake 



Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake v skladu s 37.in 
37a,b,c,č členom Zvpot: 

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne 
napake svoje izpolnitve. 

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. 

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 
prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami 
na blagu samem. 

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. 

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu 
omogočiti, da stvar pregleda. 

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu 
prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, 
ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko 
mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. 

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest 
mesecev od izročitve. 

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. 

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev 
škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in 
prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o 
stvarni napaki obvestil prodajalca. 



Kako se stvarno napako uveljavi? 

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te na 
lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled 
artikla. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila 
zakona o varstvu potrošnikov.V primeru uveljavljanja stvarne napake prosim izpolnite 
obrazec, ki se nahaja TUKAJ. 

19. Pritožbe in spori 

PRITOŽBE IN SPORI 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših 
močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema 
obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@sex-
tablete.com ali pisno na naslov ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 
Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in 
poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena. 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV 

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko: 

1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: 
ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega 
potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: 
ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga 
ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR 
je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) 
registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. 
posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega 
se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s >Pravili ECDR o postopkih izvensodnega 
reševanja potrošniških sporov<, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta 
način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način 
izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 
30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške 
svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na 
obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni 
obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov 
vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane 
z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT. 

Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko 
platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov 
(Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in 

http://shop.sex-tablete.com/wp-content/uploads/2017/05/stvarna_napaka_ce_izdelek_sami_vrnete.pdf
http://www.ecdr.si/
http://www.ecdr.si/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL


Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter sprememb Uredbe (ES) št. 
2016/2004 in Direktive 2009/22/ES. 

2. vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču kupca. 

20. Varnost in zasebnost - PIŠKOTKI 2013 

Naša spletna stran je skladna s 157. členom zakona ZEKom-1 in z zakonom o 
varstvu osebnih podatkov. 
Več o zakonodaji lahko preberete tukaj tukaj. Namen zakonodaje je zaščita osebnih 
podatkov, saj pri brskanju po spletu lahko pride do kršitve vaših pravic do zasebnosti. 

Podrobnejše informacije o zasebnosti na spletu najdete na spletnih straneh 
Informacijskega pooblaščenca, kjer sp pripravili odgovore na pogosta vprašanja 
povezana s sledenjem uporabnikov na spletu s pomočjo piškotkov. 

a.) Piškotki 

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki vaš 
brskalniki kot so Firefox, Chrome ali Internet Explorer, nalagajo na vaš računalnik 
med brskanjem po spletu. Več informacij o tem, kaj piškotki so, lahko najdete tukaj. V 
skladu s priporočili informacijskega pooblaščenca, smo na našo spletno stran 
namestili obvestilo o uporabi piškotkov, hkrati pa smo vam omogočili tudi izbiro, 
katere piškotke želite uporabljati in katere ne. 

Vrste piškotkov na naši spletni strani: 

b.) Obvezni piškotki  

Obvezni piškotki, so tisti piškotki, ki jih spletna stran potrebuje za pravilno delovanje. 
To so na primer piškotki, ki skrbijo za seje prijavljenih uporabnikov (administratorji, 
moderatorji strani), to so tudi piškotki, ki se naložimo na vaš računalnik zaradi tega, 
da ob naslednjem obisku vemo, katere od ostalih piškotke dovolite in katere ne. Na 
osnovi informacij v teh piškotkih se delovanje in prikaz spletne strani Piskotki.Net 
prilagaja vam. 

c.) Statistika obiska 

Upravljalci spletnega mesta piskotki.net želimo vedeti, kje se naši obiskovalci 
zadržujejo, katere od posameznih vsebin so najbolj obiskane in od kod sploh pridete 
na našo spletno stran. To je naša edina povratna informacija in večinoma edini stik z 
našimi obiskovalci. Zaradi tega beležimo statistiko ogledov. Na podlagi piškotkov, ki 
jih naložimo na vaš računalnik, lahko vemo ali ste prišli k nam prvič, ali pa ste naš 
redni obiskovalec. 

d.) Piškotki socialnih omrežji 

Ti piškotki skrbijo za pravilno nalaganje vtičnikov družabnih omrežij, kot so recimo 
Facebook, Twitter, Linked-in. V isto kategorijo spadajo tudi video vsebine naložene iz 
skupnosti Youtube in Vimeo. Piškotki družabnih omrežij kot so Facebook, Twitter, 

http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO3906&pogled=osnovni
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/piskotki-odgovori-na-pogosta-vprasanja/#c1250
http://piskotki.net/kaj-so-piskotki-in-kako-delujejo/


Google+ in podobni beležijo največ informacij o uporabnikih in tako potencialno 
najbolj ogrožajo vašo zasebnost. 

Na spletišču Piskotki.Net se piškotki socialnih omrežij NE nalagajo avtomatsko, 
temveč zgolj na izrecen zahtevek obiskovalca s klikom na logo posameznega 
dužabnega omrežja. Nad morebitnimi piškotki, ki se naložijo ob kliku, upravljalci 
Piskotki.Net nimamo vpliva. 

Katere piškotke uporabljamo?  

Uporabljamo naslednje piškotke: 

1. Obvezni za delovanje strani: 

cc_necessary in cc_analytics 
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js 

1 
Google 
Analytics 

Analytics http://www.google-analytics.com/ga.js  

2 
Google 
Analytics 

Analytics 
http://www.google-
analytics.com/__utm.gif?utmwv=5.4.3&utm...  

3 - ? http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js  

To so obvezni piškotki, v njih si zabeležimo ali se strinjate z uporabo posamezne 
vrste piškotkov ali ne. Ti piškotki imajo trajanje malenkost manj kot 365 dni. 

wordpress_test_cookie 

wordpress_logged_in_[hash] 

Ta dva se uporabljata za seje prijavljenih uporabnikov. Če nimate pravic za urejanje, 
oziroma se niste nikoli registrirali na našo spletno stran, vam tega piškotka ne 
naložimo.Ti piškotki imajo kratko veljavnost. 

Piškotki za komentiranje: 

• comment_author 
• comment_author_email 
• comment_author_url 

Ti piškotki se naložijo zgolj komentatorjem. Služijo zgolj za to, da obiskovalec ne rabi 
vedno znova vpisovati svojih podatkov. Ti piškotki imajo trajanje malenkost do 365 
dni. 

2. Statistika obiska 

1 - ? PHPSESSID 9c215400ac2e3772b93312... 
sex-
tablete.com 
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http://www.google-analytics.com/ga.js
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http://www.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=5.4.3&utms=1&utmn=2073889005&utmhn=sex-tablete.com&utmcs=-&utmsr=1024x768&utmvp=1256x605&utmsc=24-bit&utmul=en-us&utmje=0&utmfl=9.0%20r31&utmdt=Sex%20tablete%20za%20super%20trdo%20erekcijo%20in%20libido%20-%20Imejte%20maratonski%20sex%21&utmhid=856858777&utmr=-&utmp=%2F&utmht=1371288286158&utmac=UA-37491293-1&utmdid=i9k95&utmcc=__utma%3D113080710.1966551741.1371288286.1371288286.1371288286.1%3B%2B__utmz%3D113080710.1371288286.1.1.utmcsr%3D%28direct%29%7Cutmccn%3D%28direct%29%7Cutmcmd%3D%28none%29%3B&utmu=q%7E
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js
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To je piškotek, ki je namenjen uporabi Universal Analytics. V tem piškotku so 
zapisane 4 številčne vrednost, ločene s piko.  

Prva številka (1) sporoča verzijo formata zapisa, druga (2) je “globina” domene 
(piskotki.net). Preostali dve pa sta naključni števili, ki se generirata ob nastanku 
piškotka, na podlagi katerih statistika zazna, ali je obiskovalec obiskal spletno stran 
že kdaj v preteklosti. Vpogled v podatke iz tega piškotka ima lahko tudi podjetje 
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (Google). 

Veljavnost piškotka je nastavljena na 364 dni. 

Ali me lahko Google identificira na podlagi vrednosti zapisanih v tem piškotku? 

Kratek odgovor je NE. Google ne more nikogar osebno identificirati na podlagi tega 
zapisa. Za vsako spletno stran, ki uporablja Google Analytics ima posamezni 
uporabnik spleta različne identifikatorje, ki se generirajo naključno. 

Skrbniki strani ne obdelujemo ali shranjujemo natančnih ip naslovov obiskovalcev 
spletnega mesta, ravno tako ne Google, zaradi česar so vaši osebni podatki, kot so 
identifikacija ali podatki o vaši lokaciji zasebni in varni med brskanjem. 

V kolikor ne želite, da bi Google Analytics kjer koli sledil vašim aktivnostim na spletu, 
je Google ponudili orodje Google opt-out, s katerim lahko preprečite beleženje 
statistike kakršnih koli vaših aktivnosti s strani Google Analytics na celotnem spletu. 

_pk_id.2.59fb in _pk_ses.2.59fb 

Ta dva piškotka uporabljamo za statistiko. So naši lastni piškotki in jih ne delimo z 
nobeno tretjo osebo ali podjetjem. Piškotka služita za namen statistike obiska odprto 
kodne rešitve za statistiko Piwik. Veljavnost teh piškotkov smo nastavljali na 
malenkost manj kot 1 leto, ter zaradi varovanja vaše zasebnosti tudi tu vključili 
anonimizacijo IP naslovov. Pravih IP naslovov obiskovalcev ne shranjujemo ali 
obdelujemo, s tem pa tudi ne spremljamo natančne lokacije obiskovalcev. 

Kateri so ostali piškotki (3rd partiy cookies), ki se nalagajo ob obisku spletne strani? 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


V primeru da s klikom vključite katerega od socialnih vtičnikov, je mogoče, da vam le 
to vstavi svoj piškotek. Nad temi piškotki spletno mesto Piskotki.Net nima vpliva, 
zaradi tega družabnim omrežjem nalaganje piškotkov preprečimo, dokler obiskovalci 
tega izrecno ne zahtevajo s klikom. S klikom na ikono družabnega omrežja se 
zaženejo vtičniki, ki vam lahko nastavijo svoje piškotke in nad njimi nimamo nadzora. 
Nalaganju piškotkov se lahko preprosto izognete tako, da vtičnikov ne aktivirate. 
Vtičniki, ki jih uporabljamo so vtičniki družabnih omrežij Twitter, Facebook in 
Google+. 

Se lahko v celoti izognem nalaganju piškotkov? 

V kolikor sploh ne želite, da se piškotki iz naše strani nalagajo na vaš računalnik, 
lahko to možnosti izklopite v nastavitvah vašega brskalnika. V tem primeru ne boste 
prejeli nobenega piškotka. 

V kolikor vaš brskalnik takih nastavitev ne podpira, predlagamo da ga nemudoma 
nadomestite s sodobnejšim in varnejšim. Velika večina brskalnikov v uporabi (99%) 
vsebuje možnost nastavitve stopnje vaše zasebnosti in tudi možnost onemogočanja 
nalaganja piškotkov. 

Vir in več informacij, najdete na: http://piskotki.net 

____________________________________________________ 

GDPR*** 

V podjetju si prizadevamo, da se pri nas počutite varni, pri čemer stremimo,da so 
vaši osebni podatki varovani najbolj kar se le da. Zavedamo se svoje odgovornosti v 
zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v 
skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o 
elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«). 

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za 
katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne 
so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati. 

1. Upravljalec podatkov 

Upravljavec vaših osebnih podatkov , Dupleška 
cesta 132a, 2000 Maribor. 

2. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov 

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih 
uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba 
po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem 
predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje. 

3. Obisk in uporaba spletne strani 
Ob vsakem obisku spletnih strani sex-tablete.com se na spletnem strežniku 
avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka 
– številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, 
povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke 

http://piskotki.net/


obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov obeh spletnih strani. 
Tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. 

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni 
povezavi s podjetjem, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na 
teh spletnih straneh. 

1. Obdelava osebnih podatkov naših klientov 

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru povpraševanja, vračila blaga ali 
naročila izdelkov nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v 
komunikacijo po E-pošti za namen komuniciranja za vaše povpraševanje, 
vračilo blaga ali naročilo izdelkov. Te podatke bomo obdeloval zgolj za potrebe 
priprave ponudbe, računa, oddaje naročila dostavni službi in medsebojne 
komunikacije. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno 
sami. 

2. Uporabniki podatkov  
Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni 
v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne 
bomo posredovali tretjim osebam razen v primeru ko je to nujno potrebno za 
dokončanje naročila (posredovanje podatkov dostavni službi za namen 
dostave naročenega blaga). Osebni podatki klientov se zaradi zaupnega 
razmerja med uporabnikom in podjetjem ne razkrivajo nobenim tretjim 
osebam. 

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim 
obdelovalcem podatkov: 
–      ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom 
storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov; 
–      ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in 
vzdrževanja programske in strojne opreme; 
–      administratorju in skrbniku spletne strani. 

 se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo 
posredoval ali prenesel v tretjo državo ali kaki mednarodni organizaciji. 

1. Obdobje hrambe  
Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je 
potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in 
sicer: 

• dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece; 
• vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo zaključenega 

posla oziroma zaključene komunikacije; 
• Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja 

drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), 
znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena. 

• Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za 
katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo. 



1. Vaše pravice 

Podjetje zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z 
obdelavo vaših osebnih podatkov. 
Od podjetja lahko kadar koli zahtevate: 

• izbris vaših podatkov z baze povpraševanja 

• izpis vaših podatkov, ki se shranjujejo za namene povpraševanja 

1. Spremembe  
Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo 
dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato 
vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite 
aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in 
dopolnitvami. 

Opis tehničnih postopkov za sklenitev pogodbe 

1.)Ko najdete želeni izdelek in bi želeli opraviti nakup po izpisani ceni, kliknite gumb, 
s katerim izberete želeno količino. 

 
2. Nato kliknete DODAJ V KOŠARICO. V kolikor želite, lahko nadaljujete z brskanjem 
po spletni trgovini, dodan izdelek v košarico pa vas bo čakal. Pred nakupom, lahko 
kadarkoli pregledate in urejate količino, v kolikor želite spremeniti količino, kliknite na 
desni gumbek, kjer vnesete želeno št. količine ali izdelek z x zbrišete iz košarice. 

 
3. Zaključek nakupa: Podatki o dostavi (računu) - Tu morate izpolniti vsa polja, ter na 
koncu potrdite z gumbom KUPITE SEDAJ. 



 
3.1. Način dostave - izberete način dostave - primarno je nastavljeno na plačnikov 
račun, lahko pa se odločite tudi za dostavo na poštno ležeče. 

3.2. Potrditev nakupa - Preverite in če je vse pravilno, kliknete gumb "KUPITE 
SEDAJ", ki je naveden spodaj. Pred tem, se seveda morate še strinjati s splošnimi 
pogoji poslovanja in potrditev, da se strinjate z obdelavo osebnih podatkov za namen 
dostave. 

Po zaključenem nakupu se vam prikaže zahvalno obvestilo ter na mail vam pošljemo 
povzetek nakupa. V kolikor bi želeli spremeniti naročilo, nam javite nazaj s povratnim 
mailom ali nas pokličite na zgoraj objavljeno telefonsko številko. 

Opis tehničnih sredstev za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo 
naročila 

1.) Preden kupec odda naročilo lahko na samem obrazcu preveri podatke, ki jih je 
izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake 
popravi z izborom funkcije izberite količino (desni gumbek). 



 

2.) V kolikor kupec naročila ne želi oddati lahko stran zapre ali zapusti oddajo 
naročila in tako prekine oddajo in potrditev naročila.  Kupec ima možnost popraviti 
napačno vnešene podatke pred zaključkom nakupa. V primeru da kljub preverjanju 
naročite napačen artikel ali količino, nam lahko posredujete sporočilo na elektronski 
naslov info@sex-tablete.com in bomo skupaj spremenili vaše naročilo. 

Navajati ali bo podjetje shranilo besedilo pogodbe in ali bo dostopno 
potrošniku  

Podjetje bo shranilo besedilo pogodbe in je dostopno v tiskani verziji. Velja samo za 
naročila preko spleta, v kolikor gre za telefonsko naročilo, stranki lahko na njegovo 
zahtevo posredujemo kopijo izdanega računa. 

 


