POGOJI POSLOVANJA
Z uporabo spletne strani izrazite svoje strinjanje z spodaj navedenimi pogoji. Če se s
pogoji ne strinjate, vas prosimo, da zapustite strani spletne trgovine www.top-nova.si.
Podjetje TOP NOVA d. o. o., pridržuje pravico do spremembe pogojev na spletni strani
http://www.top-nova.si kadarkoli, brez predhodnega obvestila.
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.top-nova.si so sestavljeni v skladu z
Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS, Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
Svetujemo vam, da pred uporabo strani spletne trgovine pazljivo preberete spodaj
navedene Pogoje poslovanja. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku
nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej
opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z
njimi.
Spletna trgovina
http://www.top-nova.si je spletna trgovina, s katero upravlja podjetje TOP NOVA d. o. o.,
BRODIŠČE 22, 1236 TRZIN
Cene v spletni trgovini
Vse cene so v evrih in vključujejo DDV. Smo zavezanci za DDV. Pridržujemo si pravico do
dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih
popustov). Redna cena velja za artikle v trgovini, spletna cena je za naročilo preko spleta.
Podatki o sklenjenih pogodbah
Podatki o sklenjenih pogodbah / opravljenih naročilih so shranjeni v sistemu spletne
trgovine. Uporabniki lahko vsa svoja naročila pregledujete v področju spletne trgovine.
Varovanje podatkov in zasebnost
Registracija in/ali vpis osebnih podatkov na spletni strani je potreben izključno za pravilno
izvajanje naroč
il ter obvestil o spletni trgovini ter njenih akcijah. Vaši osebni podatki ne
bodo nikoli uporabljeni in posredovani tretji osebi.
Pravno obvestilo
Spletna trgovina in vsi podatki na njej so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni
dovoljeno reproducirati ali uporabljati, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne
znamke in logotipi priznanih podjetij so v njihovi lasti in so uporabljeni samo za
informativne namene in lažje razumevanje. Vse slike so simbolične
Pravica do odstopa od nakupa
V primeru, da želite iz kateregakoli razloga odstopiti od prodajne pogodbe oziroma
nakupa, nas lahko v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo za to
treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko predložite na obrazcu in
ga izpolnjenega pošljete na naslov TOP NOVA d. o. o., Brodišče 22, 1236 TRZIN.
14-dnevni rok začne teči z dnem, ko ste prejeli blago. Edini strošek, ki vas bremeni v zvezi
z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.
Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopate, morate blago vrniti TOP NOVA d. o. o.,
Brodišče 22, 1236 TRZIN. Blago morate vrniti skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in
računom. V primeru vračila blaga vam bomo kupnino vrnili takoj, ko bo to mogoče,
najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, razen v primeru
plačila s kartico, če še ni bila bremenjena.

Vračilo artikla za pravne osebe
Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja.
Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo
pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od
pogodbe v 14 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe).
Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine)
Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej
manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine pri Pošti
Slovenije. To storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete na pošto, takoj, ko
opazite poškodbo ali izropano pošiljko najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke. Na
pošti opozorite, da je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete
tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Pošto Slovenije poda zahtevek za
odškodnino. Zahtevek na Pošti Slovenije komisijsko obravnavajo in na podlagi odgovora
ali odobritve se vrne kupnina ali naroči nov artikel. Skupaj s Pošto Slovenije bomo
poskrbeli, da bo odškodnina rešena v najkrajšem možnem času.
Vračilo v 14 dneh (Odstop od pogodbe)
Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven
svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči
(e-naslov: info@top-nova.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti
razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki
bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (ki se v
primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za
pošiljko/paket/tovor). Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od
oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).
Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, pri pogodbah katerih predmet je blago, ki
je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim
potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu
je že potekel rok uporabe.
Odstop od pogodbe ni mogoč za blago:
•za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima
vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
•za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim
potrebam;
•za blagu, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro
preteče rok uporabe;
•za opravljano storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve
začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da
izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
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 artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe.
Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za
ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če
zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in
delovanja blaga.
Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme
opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev
dejanskega stanja.
Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, v kolikor to izrecno zahteva uporabnik, se

vrne le vplačani znesek.
Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire
vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani
podjetja). bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema
sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim
plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na
transakcijski račun), razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega
sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o
odstopu od pogodbe.
V izjemnih primerih, ko izdelki niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo
odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z
znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika na elektronsko pošto. Potrošnik
omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti.
Pri vračilu kriptografske denarnice, ki je varnostno kriptografska naprava, in zanjo lahko
zagotavljamo vse lastnosti, ki jih ponuja le v primeru, da jo potrošnik prejme originalno
zapakirano, si na podlagi 43. b člena ZVPot pridržujemo pravico do uveljavljanja
zmanjšanja vrednosti do 80 % v primeru vračila tega izdelka.
Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev
natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).
Napotki za odstop od pogodbe
Pri spletnem nakupu si izdelkov pred nakupom ni možno fizično ogledati, zato vam
omogočamo (znotraj zakonskih okvirov) možnost odstopa od pogodbe. Ker želimo, da to
lahko opravite kar čim hitreje in brez zapletov, smo pripravili kratek seznam, na kaj je treba
biti pozoren pri nakupu na daljavo:
•previdno odprite embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti
prepričani, da je izdelek ustrezen,
Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in
če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta
priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru
gre za uveljavljanje stvarne napake ali garancije.
Vračilo blaga za pravne osebe
Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna
razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: Podjetjem, samostojnim podjetnikom in
drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk izdelkov v okviru garancijskih pogojev.
Prej naštete organizacije nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema
blaga, ne da bi bilo treba navesti razlog za svojo odločitev kot to velja za potrošnike
(fizične osebe). Vračilo kupnine žal ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo.
Splošni pogoji poslovanja Top Nove d. o. o., z razliko v že predhodno omenjenih
možnostih odstopa od pogodbe.
GARANCIJA
Vsi izdelki v prodaji imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno
servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje
se lahko obrnete na najbližjega pooblaščenega serviserja. Pri uveljavljanju garancije
veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki mora biti priložen vsakemu
izdelku, ali je vsebovan na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na
garancijskem listu ter ob predložitvi kopije računa. Garancija praviloma ne velja za:
potrošni material, baterije, NiCd in NiMH baterije in akumulatorje, žarnice, diskete, optične

medije, video in avdio kasete, varovalke, elektronske komponente, ipd.
Garancija ne velja za avdio in video posnetke ter računalniške programe, če je potrošnik
odprl varnostni pečat. Za odprtje varnostnega pečata se šteje pretrganje ovojne folije ali
razkritje serijske številke.
Podatek o garanciji je naveden tudi na strani posameznega artikla. Če tega podatka ni,
artikel nima garancije ali pa podatek trenutno ni znan. V tem primeru nas kupec lahko
kontaktira, da mu sporočimo aktualne podatke.
Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj
sporočiti dostavljalcu, nato pa se z lastnikom spletne trgovine dogovori za zamenjavo
blaga ali vračilo kupnine. Naknadne prijave izven garancijskih napak ali poškodb podjetje
ni dolžno obravnavati, saj kasneje ni možno ugotavljati, če je do napak ali poškodb prišlo
pred ali po prevzemu blaga.
Stvarne napake
V skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov je napaka stvarna v primeru:
•če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
•če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki
pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
•če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma
predpisane
•če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil
vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila
Primernost izdelkov se presoja glede na običajne izdelke enake vrste in ob upoštevanju
izjav o značilnosti blaga s strani dobavitelja ali Top Nova, d. o. o..
Uveljavljanje stvarnih napak
Stvarno napako lahko uveljavljate z natančnim opisom napake, omogočenim pregledom
izdelka in obvestilom na elektronski naslov info@top-nova.si ali osebno, kjer bomo
izdelek pregledali in vam izdali potrdilo o vročitvi izdelka. Za stvarne napake na izdelkih, ki
se pokažejo potem, ko mineta dve leti od izročitve, ne odgovarjamo.
Po ustreznem obvestilu in omogočenem pregledu izdelka bomo bodisi:
•odpravili napako na izdelku
•povrnili del plačanega zneska v sorazmerju z napako
•izdelek z napako zamenjali z novim brezhibnim izdelkom
•povrnili celotni plačani znesek
V kolikor obstoj napake na izdelku ni sporen, vam bomo čim prej, vendar najkasneje v
roku osmih dni ugodili. V primeru spora glede obstoja napake pa vam bomo najkasneje v
osmih dneh pisno odgovorili.
ODVEZA ODGOVORNOSTI
Vse cene in roki dobave so veljavni šele, ko jih potrdi komercialist s strani spletne
trgovine.
Spletna trgovina deluje po principu kataloške prodaje, podatki o dobavi pa so ustvarjeni na
podlagi informacij s strani dobaviteljev artiklov in so informativne narave. Kljub
prizadevanju za stalno ažuriranost trgovine in dobavnih rokov se lahko zgodi, da se
podatki o lastnostih artiklov, njihovi ceni ali dobavi spremenijo tako hitro, da ne uspemo
popraviti podatkov in so artikli še vedno nespremenjeni na seznamu spletne trgovine. V
takem primeru bomo kupca obvestili o spremembah in mu omogočili preklic naročila,
zamenjavo naročenega artikla ali kakšno drugo dogovorjeno možnost.
Ob ponovni dobavljivosti artikla ne moremo garantirati iste cene, kot jo je imel pred
umikom iz prodaje, ker so cene v veliki meri odvisne od dobaviteljev artiklov.

Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak.
PLAČILNI POGOJI
Za artikle, pri katerih je rok dobave daljši od 15 dni, je plačilo po predračunu ali prek
spletne banke edini možen način plačila!
Plačilo po povzetju
Pri plačilu po povzetju naročeno blago plačate ob prevzemu na dogovorjenem naslovu.
Plačilo po povzetju je možno samo z gotovino. V primeru plačila po povzetju katerekoli
vrednosti, se obračuna strošek za nakazilo po ceniku Pošte Slovenije.
Plačilo po predračunu / prek spletne banke
Pri izbranem plačilu po predračunu ali prek spletne banke vam bomo po elektronski pošti
poslali predračun s plačilnimi podatki. Ko plačilo predračuna prispe na naš račun, steče
postopek dobave v dogovorjenem roku.
PRITOŽBE IN SPORI
• Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.
• V primeru pritožb, sporov, težav, se kupec na ponudnika lahko obrne na telefonsko
številko
• 01 320 42 04, ali po elektronski pošti na info@top-nova.si. Pritožba se odda preko
e-poštnega naslova info@top-nova.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
• Za primere reklamacija dostave, uveljavljanje garancije, uveljavljanje stvarne
napake, lahko najdete informacije in natančne napotke glede samega poteka
pritožbe na spletnem mestu www.top-nova.si, v spodnjem delu/nogi spletne strani.
• Na vse pritožbe se ponudnik odzove po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem
možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe.
• 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.
• V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče po stalnem
naslovu oz. pristojno sodišče v Domžalah.
• Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških
sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZisRPS). ZIsRPS ureja
izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s
posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v
nadaljevanju: izvajalec IRPS).
Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega
reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga
potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Ponudnik omogoča spletno trgovino na območju RS in svoji spletni strani objavlja
elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

