
POGOJI POSLOVANJA

trgovska družba: X-Trader.cz, s.r.o.

poštni naslov: Wayfarer.si, Trg MDB 10, 1000 Ljubljana

E-mail naslov: info@wayfarer.si,

Telefon: 01 828 08 88

SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPotUPB2),
na  podlagi  priporočil  Gospodarske  zbornice  Slovenije  in  mednarodnih  kodeksov za  spletno  in
elektronsko poslovanje.  S spletno trgovino Wayfarer.si  (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«)
upravlja podjetje X-Trader.cz, s.r.o s sedežem Těšínská 1175 / 3a, 73601 Havířov - Bludovice,
identifikacijska številka: 278 55 660, registrirana v trgovinskem registru na regionalnem Sodišču v
Ostravi, oddelek C, vložek 31.830 (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime ter uporabniško geslo, ki ga
določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z
vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno
sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z
nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti
obiskovalca,  uporabnika  in  kupca  ter  poslovno  razmerje  med  Trgovcem  in  uporabnikom kot
kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je
družba vpisana)

 kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem
(naslov elektronske pošte, telefon, naslov fizične prodajalne ipd.)

 informacije o bistvenih značilnostih izdelkov iz ponudbe spletne trgovine
 informacije o dostopnosti izdelkov iz ponudbe spletne trgovine
 način in pogoji dostave izdelkov, predvsem kraj in rok dostave
 informacije o načinu plačila
 podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine
 informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop
 informacije  o  možnosti  vračila  izdelkov  in  o  tem,  če  in  koliko  takšno  vračilo  stane

uporabnika
 informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike

z uporabniki.



Pazljivo preberite naslednje splošne pogoje poslovanja spletne trgovine,  saj vas ti  zavezujejo s
trenutkom,  ko stopite  vanjo.  V primeru,  da se s  ponujenimi  splošnimi  pogoji  ne strinjate,  vas
prosimo, da nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom
ali  s  transakcijo,  opravljeno prek  naše spletne  trgovine,  seznanjeni  s  celotno  vsebino splošnih
pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica
ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni
na  naši  spletni  strani,  zavezani  z  navedenimi  splošnimi  pogoji.  Splošne  pogoje  bomo  redno
ažurirali  in bodo v vsakem trenutku v svoji  najnovejši  in veljavni verziji  v celotnem besedilu
dostopni vsakomur brez težav.

Pridržujemo si pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih
pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in www.wayfarer.si v elektronski obliki se šteje, kot da
je  bila  izvedena  v  pisni  obliki  in  ima  veljavo  pogodbe.  Kupoprodajna  pogodba  (naročilo)  je
shranjena na sedežu ponudnika. Kupec jo lahko pridobi na naslednji način:

 Pošlje zahtevek po elektronski pošti na sedež družbe: info@wayfarer.si
 Račun o opravljenem plačilu kupnine bo kupec prejel po pošti skupaj z naročenimi artikli.

Elektronska trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi različnih tehničnih ali drugačnih
razlogov poslovanje preko naše spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato
si pridržujemo pravico, da za določen ali nedoločen čas omejimo ali popolnoma ustavimo prodajo
nekaterih  ali  celo  vseh izdelkov,  ali  da  za  določen  ali  nedoločen  čas  omejimo ali  popolnoma
ustavimo dostop do strani spletne trgovine, ali drugače omejimo ali ustavimo poslovanje spletne
trgovine.

Izvod pogodbe v pisni obliki prejme kupec na dom (kot račun ob dobavi).

ROK DOBAVE IN PREVZEM

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 3 delovne dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če
GLS na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen
v razumljivem roku. Rok dobave izdelkov, ki niso na zalogi je do 5 dni.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema
izdelkov:

 Kurirska dostava z odkupnino oz. plačilo po prevzetju.
 Osebni prevzem na sedežu trgovine.



Dostavo izdelkov vršimo preko dostavne službe GLS Slovenija. Strošek dostave je 4,90€. Provizije
za UPN nalog pri podjetju GLS Slovenija ni. Dostava naročenih izdelkov v naši spletni trgovini se
izvede  v  najkrajšem  možnem  času  in  je  odvisna  od  razpoložljivosti  izdelkov.  Izdelke  bomo
dostavili na naslov, katerega ste navedli ob registraciji oz. nakupnem postopku, priporočamo vam,
da  navedete  naslov  na  katerem se  nahajate  v  dopoldanskem času.  Prav  tako  priporočamo,  da
napišete mobilno številko,  na kateri  ste dosegljivi v dopoldanskem času, saj vas bo kurir  lahko
poklical in se dogovoril z vami o načinu dostave. V primeru, da ne želite, da vam izdelek dostavimo
na vaš naslov pa si lahko na spletni strani GLS Slovenije izberete tudi eno izmed Parcel Shop enot v
kateri lahko paket prevzamete sami (poštno ležeče). Vse kar potrebujete napisati v polje s podatki
za dostavo je vaše ime in priimek, ter naslov izbrane Parcel Shop enote. Odkupnino paketa lahko
GLS kurirju ob dostavi plačate z gotovino ali s kreditno / debetno kartico. V primeru, da boste svoje
blago plačali s kartico, se vam bodo dodatno zaračunali stroški bančne provizije v vrednosti 1,43 %
od zneska odkupnine, za katero vam bo GLS kurir izdal račun. V primeru neuspešnega poskusa
dostave vam bo GLS kurir pustil sporočilo o prispeli pošiljki. Na sporočilu je navedena številka
paketa in telefonska številka GLS dostavne službe (01 500 11 90), ter njihov elektronski naslov
(info@gls-slovenia.com). Na navedene kontaktne informacije se lahko obrnete in naročite ponovno
dostavo paketa na vaš naslov ali pa se dogovorite, da vam paket dostavijo na drug naslov (kjer boste
v času dostave dosegljivi). Po vaši želji se lahko z GLS-jem dogovorite tudi za dostavo paketa v
vam  najbližjo  Paketno  trgovino  ali  v  Paketomat,  kjer  lahko  paket  prevzamete  sami.  Seznam
paketnih trgovin si lahko ogledate tukaj.

STROŠKI DOSTAVE

Stroški  dostave  so  odvisni  od  višine  zneska  in  teže  vašega  naročila  oz.  od  izbranega  načina
prevzema in plačila.

1. Kurirska dostava z odkupnino oz. plačilo po prevzetju

Stroški dostave z odkupnino znašajo skupno vrednost naročila in strošek dostave s priporočeno
pošto v višini 4,9€. Pri vrednosti naročila vključno z in nad 80,00 EUR je strošek dostave
brezplačen (velja za Slovenijo). 

Kupec ne plača poštnine za naročila nad 80,00 € to je brezplačna dostava. Vendar, če kupec vrne blago
v  skladu  s  Pravili  in  pogoji  in  je  vsota  preostale  vrednosti  izdelkov  nižja  od  80,00  €,  merila  za
brezplačno dostavo niso več izpolnjena, tako prodajalec znesek vrnjenega izdelka zmanjša za znesek
poštnine, razen tistega za dostavo na prevzemnem mestu.

Primer: Naročilo kupca je sestavljeno iz treh jop z vrednostjo vsake jope 30€, kar pomeni skupni znesek
90€. Tako kupec izpolnjuje pogoje za brezplačno dostavo. Če kupec vrne eno jopo v prvih 14 dneh
(odstop od pogodbe v skladu s pogoji), se znesek vrnjene jope zmanjša za poštnino (4,90€) in tako
končni znesek, ki se povrne, znaša samo 25,10€.

2. Osebni prevzem na sedežu podjetja

Pri prevzemu na sedežu podjetja je možno plačilo. Pri tem ne nastanejo dodatni stroški. Naročila
lahko prevzamete osebno na naslovu Trg MDB 10, 1000 Ljubljana. Vsak delovnik med 08:00 in
16:00 uro.



NAČINI PLAČILA

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine
wayfarer.si:

•gotovinsko plačilo, ob osebnem prevzemu na prevzemnem mestu Wayfarer na naslovu Trg MDB
10, 1000 Ljubljana

• plačilo z bančno kartico, ob osebnem prevzemu na prevzemnem mestu Wayfarer na naslovu Trg
MDB 10, 1000 Ljubljana

• plačilo po povzetju

Z nakupno ceno, je kupec dolžan plačati stroške, povezane z embalažo in dostavo po dogovorjeni
ceni. Razen če je izrecno navedeno drugače in nabavna cena vključuje stroške, povezane z dostavo
blaga.

V primeru gotovinskega plačila ali v primeru plačila po povzetju, se kupnina plača po prejemu
blaga.  V primeru brezgotovinskega plačevanja,  je kupnino potrebno plačati  v roku 30 dni od
nastanka kupoprodajne pogodbe.

Prodajalec je upravičen,  zlasti  v primeru ko kupec dodatno ne potrdi naročila,  zahtevati  plačilo
celotne kupnine pred pošiljanjem blaga kupcu.

Prodajalec X-Trader.cz, Ltd. je plačnik davka na dodano vrednost. Davek dokument - račun se s
strani prodajalca izda kupcu po tem, ko je blago odpremljeno in ga pošlje v elektronski obliki na
elektronski naslov kupca "

CENE

Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje
naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi
naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse
cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

POSTOPEK NAKUPA

1.Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je
naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati
naročilo  brez posledic.  Razen možnosti  preklica  uporabnik (kupec)  po oddaji  naročila  ne more
spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca
vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

2. Naročilo potrjeno



Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu
naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom
zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko
kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila
Trgovec  uporabnika  (kupca)  po  elektronski  pošti  obvesti  o  predvidenem  roku  dobave.
Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je
na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

3. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti
obvesti uporabnika (kupca).

KUPOPRODAJNA POGODBA

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi
stroški. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na
strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem
profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko
Trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in
veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

NAČIN VRAČILA IZDELKA

Potrošnik ima pravico, da v 15 koledarskih dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na kontaktni
e-naslov info@wayfarer.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo
odločitev. Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.
Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 koledarskih dni od oddanega sporočila o
odstopu  od  pogodbe  (nakupa).  Prejeto  blago  mora  vrniti  nepoškodovano  in  v  nespremenjeni
količini.  Znesek  plačane  kupnine,  vam  bomo  vrnili  brez  stroškov  dostave.  Vračilo  plačil  bo
izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 koledarskih dni po prejemu sporočila o
odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo na TRR kupca. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku
za odstop od pogodbe se šteje kot sporočilo o odstopu od pogodbe.

Kupec ne plača poštnine za naročila nad 80,00 € to je brezplačna dostava. Vendar, če kupec vrne blago
v  skladu  s  Pravili  in  pogoji  in  je  vsota  preostale  vrednosti  izdelkov  nižja  od  80,00  €,  merila  za
brezplačno dostavo niso več izpolnjena, tako prodajalec znesek vrnjenega izdelka zmanjša za znesek
poštnine, razen tistega za dostavo na prevzemnem mestu.

Primer: Naročilo kupca je sestavljeno iz treh jop z vrednostjo vsake jope 30€, kar pomeni skupni znesek
90€. Tako kupec izpolnjuje pogoje za brezplačno dostavo. Če kupec vrne eno jopo v prvih 14 dneh
(odstop od pogodbe v skladu s pogoji), se znesek vrnjene jope zmanjša za poštnino (4,90€) in tako
končni znesek, ki se povrne, znaša samo 25,10€.



Ko vračate izdelek prodajalcu morate priložiti obrazec za vračilo blaga. Obrazec za vračilo artiklov
je na voljo na zahtevo na info@wayfarer.si

Priložite  tudi  kopijo  računa.  Naslov  za  vračilo  blaga  prodajalcu  je:  Almaja,  Alen  Dervić  s.p.,
Podutiška cesta 156A, 1000 Ljubljana.

Priporočamo,  da  blago  ustrezno  pripravite  za  transport  (pri  tem  lahko  uporabite  originalno
embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo). Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj razen,
če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

DODATNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

Kupec pridobi  lastninsko pravico na blago, ko plača celotno  kupnino. Kupec lahko odda svoje
pohvale in pritožbe preko elektronskega naslova info@wayfarer.si.

Pravilnik o zasebnosti

Kupec se strinja z obdelavo njihovih osebnih podatkov: ime, naslov, identifikacijsko številko,
davčno številko, elektronski naslov in telefonska številka (v nadaljnjem besedilu "osebni podatki").

Kupec se strinja z obdelavo osebnih podatkov s strani prodajalca, za namene uresničevanja pravic in
obveznosti iz pogodbe in za upravljanje uporabniškega računa. Če kupec ne izbere drugo
možnost, soglašate z obdelavo osebnih podatkov prodajalcu tudi za pošiljanje komercialnih sporočil
in informacij za kupca. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v celoti v skladu s tem členom, je
pogoj, da se sklene sporazum o nakupu.

Kupec  jamči  da  so  osebni  podatki  (za  registracijo,  v  svoj  uporabniški  račun  pri  naročanju  iz
spletnega vmesnika v trgovini) pravilni in resnični.

Osebni podatki bodo obdelani za nedoločen čas. Osebni podatki bodo obdelani v elektronski obliki
na avtomatiziran način ali v tiskani obliki, ki ni avtomatiziran način. "

ODGOVORNOST

Trgovec  se  po  svojih  najboljših  močeh  trudi  zagotoviti  ažurnost  in  pravilnost  podatkov,  ki  so
objavljeni  v  njegovi  spletni  trgovini,  vendar  se  lahko  lastnosti  izdelkov,  rok  dobave  ali  cena
spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni
trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil
odstop od naročila ali spremembo naročila.

Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je
potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi  izdelki  kurirju GLS-a,  dalje ne odgovarja za
primere,  ko pride do fizičnih  poškodb, uničenja ali  izgube pošiljke,  kakor  tudi  ne,  če pride do
manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik
(kupec) sprožiti postopek reklamacije pri GLS-u. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da
pošiljko prinese na najbližji GLS depo v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali



odstranil,  ter  izpolni  reklamacijski  zapisnik.  Trgovec  bo  skupaj  s  GLS-om  poskrbel,  da  bo
reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

NEPREVZEM IZDELKOV

Naročene  artikle  je  kupec  dolžan  prevzeti  v  5  dneh  od  prejema  elektronskega  obvestila  o
zaključenem naročilu,  sms  potrditvi  opravljenega  naročila  ali  potrditvi  po  elektronski  pošti.  V
kolikor kupec naročenih artiklov, ki so poslani s plačilom po povzetju ne prevzame v nobenem
primeru, in so po preteku čakalnega roka vrnjeni na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot odstop od
pogodbe,  saj  je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski  nenapovedan odstop
kupca od pogodbe. Kupec je v primeru ne prevzema tako odgovoren za plačilo stroškov dodatnega
pošiljanja/vračila  artiklov  podjetju,  za  plačilo  nastale  gospodarske  škode  zaradi  nezmožnosti
oglaševanja naročenih artiklov, ki so bili 5 dni ali več v distribuciji ter pogodbene kazni. V primeru
ne prevzema se primer preda pravni službi, ki bo po našem pooblastilu nadalje urejala izplačilo in
izterjavo nastalih  stroškov in škode! Višina pogodbene kazni za ne prevzem naročenih artiklov
oziroma prepozno stornirano naročilo znaša 10€ plus stroški ne prevzema 8€ (2x poštnina, stroški
pakiranja, stroški embalaže, administrativni stroški).

NAGRADNE IGRE

Podjetje se ne zavezuje, da bo redno pripravljalo nagradne igre. O vsaki nagradni igri organizirani s
strani podjetja bo javnost obveščena pravočasno. Podjetje organizira nagradne igre na naslednje
načine:

nagradne igre v vrednosti pod 50€, se izvajajo/organizirajo predvsem preko družbenega omrežja
Facebook;  pri  tem se  je  nagrajenec  dolžan  javiti  v  3  delovnih  dneh  oz.  poslati  vse  potrebne
informacije in unovčiti nagrado v 8 delovnih dneh od dneva, ko se organizatorju javi kot dobitnik
nagrade.

Nagradne  igre  v  vrednosti  nad  50€,  se  izvajajo/organizirajo  na  različnih  dogodkih  katerih  se
podjetje udeležuje oz. ob posebnih priložnostih

PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Trgovec  spoštuje  veljavne  predpise  s  področja  varstva  potrošnikov.  Pritožbo  lahko  uporabnik
(kupec)  odda  na  elektronski  poštni  naslov  info@wayfarer.si.  Postopek  obravnave  pritožbe  je
zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako
dolgo jo bo obravnaval. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in
uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se
ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli
drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se
smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu,
Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.



SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Trgovec  lahko  v  primeru  sprememb  predpisov,  ki  urejajo  poslovanje  spletnih  trgovin,  varstvo
podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru
sprememb lastne poslovne politike  spreminja in/ali  dopolnjuje te  Splošne pogoje poslovanja,  o
čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne
strani wayfarer.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo
veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je
sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko
izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

KONTAKTNI PODATKI PRODAJALCA:

 trgovska družba: X-Trader.cz, s.r.o.
 s sedežem na: Těšínská 1175/3a, 73601 Havířov – Bludovice
 identifikacijska številka: 278 55 660
 vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča v Ostravi, oddelek C, vložek 31830 za prodajo 

blaga preko spletne trgovine na internetnem naslovu www.wayfarer.si

V Ljubljani, dne 10.04.2018


