KAKO NAROČATI – navodila za naročanje
Za informacije o vrstah plačila, možnostih prevzema/dostave, dobavnih rokih,
garanciji in možnosti vračila si preberite Splošne pogoje poslovanja na naši spleti
strani.
V primeru težav nas lahko pokličete na telefonsko številko 04/251 14 20 in z veseljem vam bomo skušali pomagati.

Naročila sprejemamo:



prek elektronske pošte trgovina@mtcvek.si 24 ur na dan in
prek stacionarnega telefona 04/251 14 20 v delovnem času trgovine (delovni čas vselej prej preverite na spletni
strani pod Kontakt, saj se spreminja glede na sezono). Kupec lahko v odpiralnem času trgovine vedno preveri tudi
status in vsebino svojega naročila.

Spletna stran claber.si ni spletna trgovina, zato naročanje ne poteka prek registracije uporabnika. Prav tako so cene,
navedene v ceniku, enake cenam v naši trgovini.
Ponudbo Claber® izdelkov si lahko ogledate pod zavihkom Prodajni program. Artikli so razvrščeni po vrstah namakanja
(nadzemno, kapljično ali podzemno namakanje). Znotraj posamezne vrste namakanja so različne podskupine. Vsak
izdelek je opremljen s številčno kodo, nazivom, kratkim opisom, sliko ter gumbom podrobnosti (primer spodaj).

Aktualni maloprodajni cenik v PDF datoteki se nahaja pod zavihkom Cenik.
Na spletni strani claber.si leva številčna koda predstavlja pakiranje v obešanki, desna številčna koda pa
pakiranje v blistru, ki je v večini primerov namenjeno veleprodajnim strankam.
V ceniku so enote pakiranja navedene pod opisom in pod pakiranjem. Za fizične osebe je večina artiklov
pakirana po 1 kos, določeni artikli pa so pakirani tudi kot garnitura, če je tako navedeno pod opisom
(npr. 10 kos./pak.). Pri garniturah je potrebno naročiti celotno garnituro (npr. 10 kosov), delnih garnitur
(npr. 7 kosov) ni mogoče dobiti. Oznake pod pakiranjem so namenjene veleprodaji. Primera sta predstavljena
spodaj.

Vsa naročila prejeta od ponedeljka do petka do 13h bodo načeloma realizirana še isti dan. Naročila prejeta po 13h
bodo realizirana naslednji delovni dan (za manjša naročila se bomo potrudili, da bodo šla naprej še isti dan, če bo to le
mogoče). Naročila prejeta ob sobotah, nedeljah in praznikih bodo realizirana prvi sledeči delovni dan. Napisano velja
za artikle, ki so na zalogi.
Lahko se zgodi, da je izdelek, ki ste ga naročili, pravkar pošel in ga ni več na zalogi. V tem primeru se rok dobave podaljša
skladno z rokom dobave blaga iz strani proizvajalca, mi pa vas bomo o predvidenem novem roku dobave obvestili preko
elektronske pošte. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati
drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Pri oddaji naročila morate obvezno navesti:






kateri artikel želite naročiti (koda in naziv artikla),
količino artikla, ki ga želite naročiti (koliko kosov oziroma, če gre za garnituro, koliko garnitur),
vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov) in naslov, na katerega želite prejeti paket, če se le-ta razlikuje od
vašega domačega naslova,
če ste davčni zavezanec ob oddaji naročila navedite tudi davčno številko,
telefonsko številko (zaradi dostave) in elektronski naslov, na katerega vam bomo poslali potrdilo naročila.

Primer oddaje naročila:
Spoštovani,
Naročam:
1. koda 8623 – 1/2" priključek za pipo
5 kosov
2. koda 91081 – 1/2" navojno spojno koleno
3 garniture*
* To pomeni, da naročilo vsebuje 3 garniture po 2 kosa, kar je skupaj 6 kosov.
Kontaktni podatki:

Janez Novak
Slovenska cesta 1
1000 Ljubljana
Telefon: 041 123 456
E-pošta: janez.novak@eposta.si

Lep pozdrav, Janez Novak
Vaše oddano naročilo je naročilo z obveznostjo plačila, iz česar izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost
plačila podjetju ponudniku. Po prejemu vašega naročila, vam bomo poslali elektronsko pošto s potrdilom, da je bilo
naročilo uspešno oddano in pa predračun za naročene izdelke in količine. Opozorili vas bomo na morebitne napake in
vam sporočili, če katerega artikla ni na zalogi ter kdaj bo zopet na voljo. Obvestili vas bomo tudi o predvideni odpremi
blaga dostavni službi oziroma kdaj bo naročilo pripravljeno za prevzem, če se odločite za osebni prevzem.
Pozor: Po prejemu našega elektronskega sporočila in predračuna vas prosimo, da vse podatke natančno pregledate
in nam nemudoma sporočite morebitne popravke, da se izognemo napakam v medsebojnem sporazumevanju. V
kolikor je vse pravilno in se strinjate s predračunom pa nam po plačilu le-tega pošljite bančno potrdilo o uspešno
izvedeni transakciji, da vam lahko čim prej odpremimo blago. V primeru, da potrdila ne boste poslali, se lahko zgodi,
da bomo vaše plačilo videli z zamudo in bo dalj časa trajalo, da vam dejansko odpremimo blago.
Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Z oddajo
naročila potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev, ki so navedeni na naši spletni
strani pod Splošnimi pogoji poslovanja in da ste bili na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjeni.

