
POGOJI POSLOVANJA 

Na naši strani SHOP si lahko ogledate informativne cene naših izdelkov in jih naročite oz. nam pošljete 

povpraševanje preko e-pošte. Nato Vam bomo izdelali ponudbo oz. predračun. 

Načini plačila 

Plačilo po predračunu oz. glede na sklenjeno pogodbo s klientom. 

Cene 

Cene ne vsebujejo DDV-ja, saj nismo zavezani za DDV. Vse cene so v evrih (€).Pridržujemo si pravico 

do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). 

Pošiljanje blaga 

Glede na vaše povpraševanje vam pripravimo ponudbo za najhitrejši in cenovno najugodnejši način 

pošiljanja blaga. 

Dobava/dobavni rok 

Naročeno blago, ki je na zalogi, je v Sloveniji dostavljeno v roku 3 delovnih dni po prejemu naročila, v 

tujino pa v roku 10 delovnih dni. V primeru, da izdelka ni na voljo, vas bomo o tem obvestili pisno na 

vaš elektronski naslov. 

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), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK-om, Ur. list RS, 

št. 43/2004). Vsi podatki, pridobljeni s spletne strani www.via-alba.com, bodo uporabljeni izključno za 

pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije. 

Varovanje podatkov: ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Podatki 

uporabnikov naše spletne trgovine v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi. 

Pritožbe in spori 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki 

pošljejo po elektronski pošti info@via-alba.com. ali po klasični pošti na naslov: Via-Alba d.o.o., Griže 

104, SI-3302 GRIŽE. 

Ponudnik mora v petih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo jo bo 

obravnaval, in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si po najboljših močeh prizadeva, da 

se morebitni spori rešijo sporazumno. Družba Via-Alba d.o.o.. skladno z zakonskimi normativi ne 



priznava nikakršnega 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. Družba kot ponudnik blaga in storitev na svoji spletni strani objavlja elektronsko 

povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo 

potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr. 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. 
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