
Splošni pogoji
Splošni pogoji poslovanja v MX Shopu na www.saso-kragelj.com so sestavljeni v skladu z 
Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-
poslovanje.

MX Shop je spletna trgovina, ki jo upravlja Športno društvo Motokros Akademija ''Sašo 
Kragelj'', v nadaljevanju ponudnik.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje MX Shopa, pravice uporabnika ter poslovni 
odnos med ponudnikom in kupcem. 

Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje)
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

a. identiteto društva (ime in sedež društva, številka registra, ID za DDV)
b. kontaktne naslove, ki 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 ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani naj bi 

bil dostopen v razumljivem roku)
e. pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (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. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega 

tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka
j. pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi kontaktnimi podatki

Ponudba artiklov
Zaradi narave poslovanja preko interneta se ponudba v MX Shopu ažurira in spreminja 
pogosto in hitro.

Cene so predstavljene kot Redne cene. 

Načini plačila
V trgovini MX Shop ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 z gotovino ob prevzemu
 preko nakazila na TRR



Ponudnik izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in obvestilom kupcu, kako 
odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.

Cene
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi 
pogoji.

V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem 
obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti 
nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. 

Postopek nakupa
1. Naročilo

Kupec odda naročilo oz. popvraševanje v MX Shopu na www.saso-kragelj.com. Ponudnik mu 
posreduje predračun in dogovrita se za način plačila ter pošiljanja.

2. Naročilo potrjeno

Ponudnik kupcu pisno potrdi naročilo.

3. Blago odposlano

Ponudnik v obljubljenem roku blago zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti ali
telefonu obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o 
politiki vračanja blaga, kako postopa v primeru zamude pri dostavi in v primeru pritožbe. 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Kupcu pripada pravica, da v petnajstih (15) dneh po prejemu vrne kupljeno blago brez 
kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vračanju 
predmeta nakupa (morebitni stroški poštnine). Blago je potrebno v primerni embalaži poslati 
na naslov: ŠD MX Akademija 'Sašo Kragelj', Vezna ulica 22, Orehova vas. Izdelki morajo biti 
neuporabljeni, nepoškodovani, v originalni in neodprti embalaži. Priložen mora biti 
originalen račun z dopisom o nazivu in količini vračanega blaga ter transakcijski račun 
pošiljatelja (številka in enota banke) za nakazilo kupnine.

Ponudnik vrne celotno kupnino brez stroškov poštnine najkasneje v roku 15 dni od prejema 
vrnjenega blaga.



Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim 
splošnim pogojem poslovanja. 

Dostava
Ponudnik mora blago oziroma storitev dostaviti v obljubljenem času, ki pa je posredno 
odvisen od vršilca dostave. Dostavo paketov opravlja Pošta Slovenije. Predvideni rok dostave 
znaša 1 do 3 dni, včasih zaradi posebnih okoliščin lahko tudi dlje. V primeru, da paketa ne 
prejmete v 7 delovnih dneh, to sporočite na telefonsko številko 041 747 929 ali na email 
info@saso-kragelj.com.

Pravica do zasebnosti
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni 
izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, lastne raziskave in analize in 
ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani 
tretji osebi.

Komunikacija
Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu 
uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Varstvo otrok
Oglasna sporočila morajo biti jasno razvidna (upoštevajoč starost) in morajo biti jasno ločena 
od iger in tekmovanj.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, mora biti primerna njihovi starosti in ne sme 
izkoriščati zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Ponudnik ne sme sprejeti naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi 
zato imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati 
kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme 
izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke. 

Odveza odgovornosti



Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, 
ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, 
njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov 
na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu 
omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik 
mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali 
žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli 
odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. 

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.

Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Kupec se lahko v 
primeru težav obrne na ponudnika telefonsko ali preko elektronske pošte. Postopek za 
oddajo pritožb je možen preko elektonske pošte info@saso-kragelj.si ali pisno na naslov 
društva.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil kupcu potek 
nadalnje obravnave postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno 
reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki 
nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora 
pred sodiščem.

Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo 
sporazumno.

Želimo vam prijetno nakupovanje!
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V trgovini MX Shop ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
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Ponudnik kupcu pisno potrdi naročilo.
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Ponudnik v obljubljenem roku blago zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti ali telefonu obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračanja blaga, kako postopa v primeru zamude pri dostavi in v primeru pritožbe. 
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Ponudnik vrne celotno kupnino brez stroškov poštnine najkasneje v roku 15 dni od prejema vrnjenega blaga.


Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja. 


Dostava


Ponudnik mora blago oziroma storitev dostaviti v obljubljenem času, ki pa je posredno odvisen od vršilca dostave. Dostavo paketov opravlja Pošta Slovenije. Predvideni rok dostave znaša 1 do 3 dni, včasih zaradi posebnih okoliščin lahko tudi dlje. V primeru, da paketa ne prejmete v 7 delovnih dneh, to sporočite na telefonsko številko

 INCLUDEPICTURE "chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE "chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE "chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE "chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE "chrome://skype_ff_toolbar_win/content/space.gif" \* MERGEFORMATINET 041 747 929 ali na email info@saso-kragelj.com.


Pravica do zasebnosti


Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, lastne raziskave in analize in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi.


Komunikacija


Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.


Varstvo otrok


Oglasna sporočila morajo biti jasno razvidna (upoštevajoč starost) in morajo biti jasno ločena od iger in tekmovanj.


Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, mora biti primerna njihovi starosti in ne sme izkoriščati zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.


Ponudnik ne sme sprejeti naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi zato imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov.


Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.


Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke. 


Odveza odgovornosti


Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.


Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.


Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. 


Pritožbe in spori


Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.


Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Kupec se lahko v primeru težav obrne na ponudnika telefonsko ali preko elektronske pošte. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektonske pošte info@saso-kragelj.si ali pisno na naslov društva.


Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil kupcu potek nadalnje obravnave postopka.


Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem.


Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


Želimo vam prijetno nakupovanje!


