
 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
Podatki o podjetju 
 
Janez Colnar, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
Lešnica 8 
8222 Otočec 
Slovenija 
 
Davčna številka : SI43099807 
 
Telefon : -386 31 288 724 
Email : info@colnar.si 
 
Blagovna znamka : Vinska klet Colnar 
 
Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaja spletnega naročila) 
 
DOSTOPNOST INFORMACIJ 
Podjetje Vinska klet Colnar se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovila naslednje informacije: 
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, matično in davčno številko), 
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, 
telefon), 
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in 
garancijami), 
d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen 
v razumljivem roku), 
e) pogoje dostave izdelka (način, kraj in rok dostave), 
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že 
vsebujejo davke in stroške prevoza, 
g) način plačila in dostave, 
h) časovno veljavnost ponudbe, 
i) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike 
s kupci. 
 
PONUDBA ARTIKLOV IN CENE 
Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba in cene v spletni trgovini Colnar.si ažurirajo 
in spreminja pogosto. Cene vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo 
v naprej določene veljavnosti. 
 
NAROČILO IN CENE 
Vinska klet Colnar kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. 
Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za podjetje kot za kupca. 
Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski 
obliki shranjena na strežniku Colnar.si in je potrošnikom na voljo na njihovo pisno zahtevo. 
 
KODE ZA POPUST 
Koda za popust oziroma promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu prek 
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spletne trgovine Colnar.si. Aktivno kodo najdete na naslovni strani oglasnega sporočila, v 
elektronskem sporočilu Colnar.si ali drugih medijih. Koda prinaša različne ugodnosti, od 
različnih darilc do popustov. Vsakršna koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora 
v omejenem določenem roku, sicer je neveljavna. 
Uporaba kode za popust: 

• Izberite izdelke, ki jih želite kupiti in jih dajte v košarico. 
• Na zaključku blagajne v okence ”promocijska koda” vpišete kodo za popust in 

kliknete gumb ”potrdi”. 
• Za en nakup je možno uveljaviti le eno kodo za popust. 
• Ko vpišete kodo za popust, se vrednost kode za popust avtomatsko odšteje od cene 

vašega naročila. Ostane znesek, ki ga je potrebno še poravnati. 
 
POSTOPEK NAKUPA 

1. Izbira izdelka:Na spletni strani Colnar.si izberite izdelek, enoto izdelka, število 
izdelkov in kliknite na povezavo ”Dodaj v košarico”. Sistem te obvesti, da je bil 
izdelek uspešno dodan v košarico. Če želite nadaljevati nakupovanje, kliknite na 
naslednji izdelek. Če želite zaključiti nakup, kliknite desno povezavo ''košarica'', nato 
''Nadaljuj na nakup'' in sistem vas pripelje v nakupovalno košarico. 

 
2. Odstranitev izdelka iz nakupovalne košarice:Na spletni strani Colnar.si se v 

zgornjem desnem kotu, nahaja ikona nakupovalne košarice, v kateri se (po kliku na 
ikono) uporabniku prikažejo izdelki, ki so jih med brskanjem po spletni trgovini dodali 
v nakupovalno košarico. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz nakupovalne 
košarice, mora klikniti na ikono košarice in ”odstrani”. Če želi uporabnik dodati 
določen izdelek v košarico, mora v ''košarici'' spremeniti količino. S klikom na 
omenjeno povezavo se vrne nazaj spletno trgovino. 
 

 
III. Nakupovalna košarica: Za dokončanje naročila morate izpolnite potrebna polja. 

1. Naslov za dostavo: Posredovati morate zahtevane kontaktne podatke, ki so označeni 
z zvezdico (ime, priimek, e-mail naslov, naslov, kraj, poštno številko in tel. številko), ki 
jih potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka. 
 

2. Strošek dostave: Se samodejno prišteje ali odšteje od skupnega zneska, dostava je 
brezplačna pri nakupu nad 55 eur.  
 

3.  Način plačila: S kreditno kartico. 
 

4. Pregled naročila: Prikazani so izdelki, ki jih je uporabnik med brskanjem po spletni 
trgovini dodal v nakupovalno košarico. Cena izdelka, strošek poštnine, vrednost DDV-
ja in skupni strošek za plačilo so razvidni v nakupovalni košarici, še preden se zaključi 
naročilo. 
 
 

5. 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 ''Zaključi nakup''. Če je bilo naročilo uspešno zaključeno, se na 



spletni strani izpiše tekst ''Vaše naročilo je bilo uspešno. Hvala vam za nakup! 
Številka vašega naročila je: xxxx.” 
 

6. Izdaja računa: Colnar.si po dostavi in plačilu naročenih artiklov kupcu pošlje tudi 
račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. Na računu sta razčlenjena cena in vsi 
stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo 
naročila. 

 
POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU 
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. 
Vinska klet Colnar lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave 
pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Postopek nakupa za pravne osebe 
je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa v ''sporočilo'' vpiše še 
naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila. 
 
PRAVICA DO ODSTOPA POTROŠNIKA OD POGODBE 

• Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju na 
elektronski naslov (info@colnar.si) ali po kakšnem drugem komunikacijskem kanalu 
nedvoumno sporoči, da odstopa od nakupa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za 
svojo odločitev. Obrazec za odstop od pogodbe na daljavo si lahko prenesete s 
klikom TUKAJ. 

• Potrošnik mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju 
vrniti blago. Potrošnik vrne blago na naslov: Vinska klet Colnar, Lešnica 8, 8222 
Otočec, Slovenija. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od 
naročila, je neposredni strošek vračila blaga. 

• Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, 
razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne 
da bi bil za to kriv potrošnik. 

• Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter 
transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bomo 
opravili v 14 dneh od prejema vračila. 

• Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena promocijska koda oz koda za popust, 
se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika 
se vrne le vplačani znesek, uporabniku pa se obenem vrne promocijska koda v obliki 
nove kode. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in 
vrne uporabniku kot darilni bon. 

 
PRAVNO OBVESTILO 
Spletna trgovina Colnar.si in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na 
spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega 
pisnega dovoljenja. 
 
OMEJITEV ODGOVORNOSTI 
Colnar.si se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so 
objavljeni na njenih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali 
cena spremenijo tako hitro, da Colnar.si včasih ne uspe popraviti podatkov na spletnih 



straneh. V takem primeru, bo Vinska klet Colnar kupca obvestila spremembah in mu 
omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla. 
 
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 
Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi 
tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za 
uporabo spletne trgovine. V primeru tehničnih težav na spletni strani si pridružujemo 
pravico preklicati oddana naročila, katere je tehnična napaka prizadela. V primeru preklica 
naročil vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času in vas seznanili z nadaljnjimi koraki. 
Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne 
strani in uporabo le-te. Kupec mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, 
ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani. 
 
IZJAVA GLEDE PREHRANSKIH IN ZDRAVSTVENIH TRDITEV PRI OPISIH IZDELKOV 
Vse informacije na straneh spletne trgovine Colnar.si, so zgolj informativnega značaja in 
nikakor niso namenjene, kot nadomestilo za nasvete zdravnikov ali drugega usposobljenega 
zdravniškega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravniško pomoč, 
saj niso priznana s strani zdravniških avtoritet. 
 
 
Lešnica, 16.3.2023 


