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POGOJI SPLETNEGA POSLOVANJA 

Splošni pogoji 

Spletno trgovino Diskretno.com upravlja podjetje Trgovina in video storitve, Boris Korošec, s.p., 
Celje. Več o našem podjetju si lahko preberete tukaj. Spletna trgovina Diskretno.com nudi v 
svojem spletnem prodajnem programu izdelke z erotičnim značajem: erotične video filme, 
erotične pripomočke, erotično perilo, šaljive erotične izdelke, erotične kreme, kondome in 
podobno. Zaradi eksplicitne erotične vsebine je nakupovanje v naši spletni trgovini dovoljeno 
samo polnoletnim osebam! Če ste mladoletni ali pa za vas takšna vsebina ni sprejemljiva vas 
pozivamo, da zapustite naše spletne strani.  
 
Poslovanje spletne trgovine Diskretno.com (v nadaljevanju "trgovca") je organizirano v skladu 
z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), ZVPNPP ter ZEPT. Ob vsakem uspešno opravljenem 
naročilu se kupec seznani in strinja z našimi pogoji spletnega poslovanja. 

Postopek naročanja 

Za izvedbo nakupa se je potrebno najprej vpisati v našo spletno trgovino, kjer nam zaupate zgolj 
osnovne podatke, ki so potrebni za dostavo naročila. Če ste pri nas že kupovali in torej že 
opravili vpis, potem se ob naslednjem nakupu zgolj prijavite, kjer vpišete samo vaš elektronski 
naslov in geslo. Če ste geslo pozabili, lahko zahtevate novega, ki ga boste lahko kreirali takoj. Če 
ste spremenili svoj elektronski naslov vas vabimo, da nas o tem obvestite ali pa preprosto 
opravite ponovni vpis.  
 
Izdelke, ki jih nameravate kupiti, najprej shranite v vašo nakupovalno košarico. Izdelke lahko 
dajete v vašo nakupovalno košarico brez vsakih obveznosti. Izdelke lahko tudi kadarkoli 
odstranite iz košarice. Ko ste zadovoljni z vsebino vaše nakupovalne košarice kliknete gumb za 
izvedbo nakupa. Tako boste pričeli s postopkom kupovanja, ki je v naši spletni trgovini preprost 
in hiter. Dovolj je, da sledite jasnim navodilom, ki vas bodo pripeljala do zaključka postopka. 
Nakup ste uspešno opravili takrat, ko se vam na zaslonu izpiše besedilo: "Vaše naročilo je 
uspešno odposlano!" Hkrati boste na svoj elektronski naslov prejeli obvestilo o opravljenem 
nakupu. Obvestilo ne bo vsebovalo seznama izdelkov niti zneska nakupa! Ko bo naročilo 
odposlano, boste ravno tako prejeli obvestilo na vaš elektronski naslov.  
 

http://www.diskretno.com/trgovina.php
http://www.uradni-list.si/1/content?id=84421


Če se ne želite vpisati v našo spletno trgovino, vendar bi vseeno želeli kaj kupiti, potem vam 
nudimo možnost Hitrega nakupa brez vpisa. Pri tem načinu nakupovanja ne boste prejeli točk 
zvestobe in tudi ne boste prejeli obvestil o stanju vašega naročila na vaš elektronski naslov. 
Plačilo Hitrega nakupa brez vpisa je mogoče samo po povzetju (ob prevzemu).  
 
Vse izdelke, ki so predstavljeni v spletni trgovni, si je mogoče ogledati in jih tudi kupiti v 
našem skladišču v Celju. 

Obveze trgovca 

Trgovec se obvezuje, da bo z besedo in sliko predstavil najbolj bistvene značilnosti vsakega 
izdelka v spletni ponudbi; jasno navedel končno ceno vsakega izdelka; omogočil dostavo 
naročenih izdelkov v razumnem roku; predstavil kupcu vse dodatne stroške, ki bodo nastali v 
procesu nakupa; omogočal kupcu neposredno komunikacijo preko elektronske pošte oziroma 
preko telefona; predstavil kupcu možnosti za vračilo blagaoziroma postopek reklamacije 
poškodovanega blaga; skrbel za varnost osebnih podatkov v skladu z zakonodajo. 

Obveze kupca 

Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti. Ob prevzemu je kupec dolžan preveriti količino in 
kvaliteto naročenega blaga. Če naročeno blago ni v skladu z njegovimi pričakovanji, ga lahko 
kupec na svoje stroške vrne trgovcu. Več o vračilu blaga si lahko preberete na tej strani. Kupec 
ob prevzemu plača blago na način, ki ga je izbral ob potrjevanju naročila. Kupec skrbi za varnost 
svojega uporabniškega imena in gesla. Nakupovanje v imenu tretje osebe brez njene vednosti ni 
dovoljeno. 

Načini plačila 

V spletni prodajalni Diskretno.com trenutno omogočamo plačevanje pri nas naročenih izdelkov 
na naslednje načine: po povzetju, kar pomeni, da se stroški naročila poravnajo ob prevzemu 
istega, preko sistema Moneta ter s predplačilom na naš bančni račun. Račun za naročeno blago 
je sestavni del pošiljke, kjer so poleg specifikacije nakupa navedeni tudi pogoji in načini 
morebitnega odstopa od pogodbe oziroma možnosti vračila blaga. Več o načinih plačila si 
lahko preberete tukaj. 

Dostava naročil 

Blago, ki ga boste naročili v naši spletni trgovini bo dostavljeno preko Pošte Slovenije in ga boste 
lahko (običajno že naslednji delovni dan) prevzeli ob dostavi na dom oziroma kasneje - na 
podlagi poštnega obvestila - v svoji poslovalnici Pošte. Če želite naročilo prevzeti osebno na 
Pošti, potem v postopku naročanja izberete POŠTNO LEŽEČO dostavo. Izdelki, ki so na zalogi, 
bodo odposlani takoj, sicer pa najkasneje v roku sedmih dni od dneva naročila. Večji del naročil, 
ki so ob delavnikih oddana do 16. ure, odpošljemo še isti dan. Več o dostavi si lahko preberete 
tukaj. 
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Točke zvestobe 

Točke zvestobe smo v spletni trgovini Diskretno.com uvedli z namenom, da se našim kupcem na 
prijazen način zahvalimo za njihovo zaupanje in zvestobo. Točke zvestobe je v naši spletni 
trgovini mogoče pridobivati od 30. 03. 2006 dalje. Vsi naši obiskovalci od tega datuma dalje tudi 
že ob vpisu v našo spletno trgovino prejmejo pozdravne točke zvestobe v simbolični vrednosti 
1,00 €.  
 
Način delovanja našega sistema točk zvestobe je povsem preprost, saj vsi naši kupci ob vsakem 
nakupu samodejno prejmejo točke zvestobe v višini 10% od skupne vrednosti trenutnega 
nakupa (vključno z DDV), ki jih lahko uporabijo že pri naslednjem nakupu. Naš sistem točk 
zvestobe je na voljo vsem obiskovalcem, ki so vpisani v našo spletno trgovino. Točke zvestobe se 
lahko pridobijo samo pri spletnem nakupovanju v naši spletni trgovini, porabite pa jih lahko tudi 
v našem skladišču v Celju.  
 
Vrednost točk zvestobe ni vračljiva in se ne more prenesti na tretjo osebo. Točk zvestobe v 
nobenem primeru ni mogoče zamenjati za gotovino. Točke zvestobe ne bodo obračunane za 
naročila, ki so bila iz kakršnih koli razlogov preklicana ali vrnjena. Kadar je vrednost točk 
zvestobe manjša od skupne vrednosti naročila, je potrebno izbrati še drug način plačila (po 
povzetju ali Moneto). Točke zvestobe se pridobijo samo na osnovi vrednosti posameznih 
izdelkov (vključno z DDV) in ne za ostale stroške naročila (dostava, poštna provizija). Več o našem 
sistemu točk zvestobe si lahko preberete tukaj. 

Dostava blaga na dom 

Če se podjetje in potrošnik dogovorita o dostavi na dom ali na drug kraj, je podjetje dolžno, da 
potrošniku blago dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem času v 
potrošnikovo stanovanje in mu hkrati izroči vso pripadajočo dokumentacijo. 

Pogodbe, sklenjene na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj 
poslovnih prostorov 

Pogodba, sklenjena na daljavo, po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot, v 
nadaljevanju: zakona), je pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi 
organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti 
pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več 
sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba 
sklenjena.  
 
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. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega 
zakona.  
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Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko: 
- potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad 
blagom, 
- potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad 
zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem 
naročilu, 
- potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad 
zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov, 
- potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad 
prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna. 
 
Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem 
sklenitve pogodbe. 
 
Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo 
obveznosti strank glede: 
- izpolnjevanja pogodbe ali 
- sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik. 
 
V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu 
obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.  
 
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.  
 
Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za 
drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.  
 
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 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. 
 
Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti 
razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona.  
 
Obrazec za odstop od pogodbe je na voljo tukaj.  
 
 

Odgovornost podjetja za stvarne napake 

Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko potrošnik uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima 
garancijo ali pa garancije nima. Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako reklamira pri 
prodajalcu in to v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo 
blago prevzeto s strani kupca. Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri : (1) Odpravo napake (2) 
Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako (3) Zamenjavo blaga (4) Vračilo plačanega 
zneska  
 
Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje 
opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec 
čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja 
spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor.  
 
 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov 

Trgovec kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko 
povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na 
elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.  
 
Ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ter Uredbe (EU) št. 
524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov.  
 
 

Varstvo podatkov 

V spletni trgovini Diskretno.com se na prvem mestu trudimo za kar najbolj varno nakupovanje. 
To pomeni, da naredimo vse potrebno, da onemogočimo komerkoli nepooblaščeno prestrezanje 

http://www.diskretno.com/Obrazec%20za%20odstop%20od%20pogodbe%20-%20www_diskretno_com.pdf
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podatkov, ki jih kupec posreduje izključno in neposredno trgovcu, torej nam.  
 
Ker se zavedamo, da je nakupovanje erotičnih izdelkov še posebej občutljivo se obvezujemo 
hraniti podatke o kupcih zgolj toliko časa, kot jih potrebujemo za lastne potrebe. Po preteku 
tega roka bodo podatki o kupcu trajno pobrisani. Na izrecno željo našega kupca lahko njegove 
podatke pobrišemo tudi prej oziroma takoj po nakupu.  
 
Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri vpisu v našo spletno trgovino, so namenjeni zgolj in 
samo poslovanju spletne trgovine Diskretno.com in se v nobenem primeru ne bodo uporabili v 
druge namene oziroma ne bodo posredovani tretji osebi. K temu nas zavezuje tudi Zakon o 
varovanju osebnih podatkov.  
 
Za varnost svojih podatkov je odgovoren tudi kupec, ki mora skrbeti, da njegovih podatkov za 
dostop do naše spletne trgovine ne pridobi tretja oseba. 

Veljavnost ponudbe, cene izdelkov 

Prodajni program, ki ga nudimo na naših spletnih straneh je predmet pogostih sprememb in 
dopolnitev ter velja za obdobje, kot je navedeno na dnu vsake naše spletne strani oziroma do 
preklica. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obveščanja naših strank. 
Pri vsakem naročilu veljajo cene, ki so v trenutku naročanja navedene poleg posameznega 
artikla. DDV je že vključen v vse navedene cene. 

Elektronsko obveščanje 

Kupec ob vpisu sam potrdi ali zavrne prejemanje mesečnih elektronskih obvestil iz naše spletne 

trgovine (razen obvestil o stanju njegovih naročil). To lahko kupec sam spremeni tudi naknadno 

oziroma to preko elektronske pošte zahteva od nas.  

 

Za dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na 041 337-793 ali 

na trgovina@diskretno.com   
 


