
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine varču-energijo.si določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov, ki jih 
izvaja podjetje Medical line d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik (v nadaljevanju ponudnik). Splošni pogoji 
poslovanja Spletne trgovine  so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi 
kodeksi za e-poslovanje.
Spletna prodajalna deluje 24 ur na dan in vse dni v tednu. Uporaba spletne strani je brezplačna.

Cene v spletni trgovini

Vse cene so v EUR, vključujejo DDV in veljajo ob potrditvi naročila s strani kupca. Pridržujemo si pravico do 
sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Navedene cene veljajo le za 
nakupe v spletni trgovini.

Plačilni pogoji

Kupnino za vaša naročila lahko trenutno plačate z naslednjimi načini plačila:

 Plačilo po povzetju: Ob prejemu naročila in izbiri plačila po povzetju vam bomo po elektronski pošti 

poslali potrdilo o prejemu naročila, nato pa sledi dobava v dogovorjenem roku. Kupnino za naročeni izdelek 
plačate dostavni službi ob dostavi naročenega izdelka. Plačilo dostavni službi ob prevzemu je zaenkrat možno 
le z gotovino. Pri plačilu po povzetju velja cena izdelka, veljavna na dan naročila. (Pošta Slovenije vam bo 
zaračunala strošek poštne nakaznice po svojem ceniku).

 Plačilo na transakcijski račun: Če ste izbrali plačilo na transakcijski račun, boste ob potrditvi naročila 

prejeli tudi podatke za nakazilo kupnine na TRR. Vaše naročilo bomo obdelali naslednji dan po prejemu 
plačila.

 Plačilo s kreditno kartico (MasterCard).

Občutljivi in osebni podatki se prenašajo po varni SSL povezavi, ki omogoča varno in brezskrbno spletno 
nakupovanje. Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju z razčlenjenimi stroški. Kupoprodajna pogodba 
(naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v 
njegovem uporabniškem profilu (Moj profil), kjer je možno naročilo tudi natisniti.

Dostava

Dobava za artikle na zalogi je 3 delovne dni. V kolikor želenega izdelka ni na zalogi, vam blago dostavimo v roku 
14 dni.

Za naročila do vrednosti 100 € se plača poštnina poštarju po veljavnem ceniku. Za vsa naročila v vrednosti nad 
100 €, je poštnina v  brezplačna.
Ponudnik se bo potrudil, da bo blago dostavljeno do naročnika v navedenih rokih. Po oddaji naročila boste prejeli 
sporočilo s kopijo naročila, ki vsebuje naročene artikle in skupno ceno. V sporočilu naročila bosta navedena tudi 
telefonska številka in naslov elektronske pošte za stike s kupci, na katerega se lahko obrnete v primeru 
kakršnihkoli vprašanj ali pripomb v zvezi z vašim naročilom. V primeru, da blaga, ki ste ga naročili, ni na zalogi, se
bomo z vami dogovorili o dobavnem roku.

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 varčuj-energijo.si bodo uporabljeni izključno za pošiljanje ponudb, računov, informativnega gradiva in 
ostale komunikacije, potrebne za zaključek naročila.

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na
garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. 
Garancija preneha veljati pri:



 neupoštevanju navodil za uporabo,
 popravilu, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
 malomarnem ravnanju z izdelkom,
 poškodbah, ki so nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe.

Vračilo izdelkov

V naši trgovini skrbimo za kakovost blaga. V primeru, da ste prejeli izdelek, ki ne ustreza vašim željam ali 
potrebam, ga bomo z veseljem nadomestili z drugim ali vam vrnili denar. Nepoškodovanega, v originalni embalaži,
lahko brez pomislekov vrnete v roku 15 dni od nakupa oz. sporočila o vračilu.

Pošljite ga s Pošto Slovenije na naše stroške - PPN (izključno kot poslovni paket) na naslov: Medical line d.o.o., 
Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik in vrnili vam bomo vaš denar.

Seveda lahko izdelek tudi zamenjate. Pošljite nam ga nazaj in poslali vam bomo drug artikel. V tem primeru bomo
mi pokrili stroške pošiljanja novega artikla.

Reklamacija

V primeru, da ste prejeli paket poškodovan med transportom, le tega takoj reklamirajte dostavni službi in nas 
obvestite na elektronski naslov info@medicalline.si
Če ste prejeli napačen izdelek ali izdelek z napako, ga pošljite s Pošto Slovenije na naše stroške - PPN (izključno 
kot poslovni paket) na naslov: Medical line d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik

Izdelek vam bomo zamenjali ali vrnili vaš denar. Seveda bomo mi pokrili stroške pošiljanja novega artikla.

Kontaktne informacije

Medical line d.o.o.
Maistrova ulica 16
1241 Kamnik

Mail:info@medicalline.si
Tel.: 01 839 42 61
Gsm.: 041 643 220
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