
Pravni pogoji za spletno mesto: 
www.bonnuts.si 
 

 
 
Podatki upravljavca 
 
Upravljavec spletne strani je tisti, ki upravlja z vsebino, osebnimi podatki in varstvom 

 urejajo pravni pogoji in je lahko vsaka pravna oseba 

obdeluje osebne ali druge podatke oziroma opravlja druge dejavnosti za upravljavca. 
 
Upravljavec te spletne strani in podatkov povezanih z njo je: 
Naziv pravne osebe: BN-COM d.o.o. 
Naslov pravne osebe: Cesta na Markovec 19D 

 Capodistria 
 

 
Kontaktni elektronski naslov: info@bonnuts.si 

 
 
Upravljavec te spletne strani in podatkov povezanih z njo je tudi: 
Naziv pravne osebe: NGN MEDIA, medijska agencija d.o.o. 
Naslov pravne osebe: Vanganel 39C 

 Capodistria 
 

Spletno mesto 
 
Pravni pogoji so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.bonnuts.si 

 
Zakonodaja 
 
Za presojo teh pravnih pogojev se uporablja slovenska zakonodaja. 
 
Pravni pogoji so 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, 

poda  

 
 

 
  pri upravljanju s spletno stranjo, 

obdelovanju osebnih podatkov in sklepanju pravnih poslov. 
2. Upravljavec ravna pri opravljanju storitev v skladu z  in pri 

 skrbnost dobrega strokovnjaka. 

Asus
Sticky Note
Naziv pravne osebe: PINAT d.o.o.Naslov pravne osebe: ROŠPOH 35A Pošta in kraj: MARIBOR 2000Davčna številka: SI 28184670, davčni zavezanecMatična številka: 8094080000Kontaktni elektronski naslov: info@bonnuts.siKontaktna telefonska številka: +386 31 560 070



 
uporabnike o namenih obdelave osebnih podatkov. 

 sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki 
so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. 
 

Krajevna veljavnost 
 
Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike,  in za vse pravne posle, ne 

. 

 
OSEBNI PODATKI 
 
Obdelava osebnih podatkov 
 
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke 
in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje. 
 

  za 
sklenitev pogodbe  
 

 osebnih podatkov, za katere ima 
upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev posameznika, v kolikor 

dno na spletni strani upravljavca. 
 

Namen zbiranja osebnih podatkov 
 

: 
spletna trgovina 

 
 

Vrste osebnih podatkov 
 

orabnikov: 
 

 
elektronski naslov 
ime in priimek 

 
Osebna privolitev uporabnika 
 

, kjer je to potrebno, brez 
vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna 

podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji. 
 



Posredovanje osebnih podatkov tretjim 
 
Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam
to pisno soglasje uporabnika. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov v 
primeru kazenskih in civilnih postopkov v  

 
 

ti: 
 

2. namen njihove uporabe in 
 

 
Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve  
 

elektronskem komunikacijskem 
 

uporabnik izrecno zahtevata. 
 
Upravljavec zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika 

obvestilo ohranja na vidnem 
mestu na spletni strani. 
 
Upravljavec obvestilo zagotavlja na posebni povezavi na spletni strani. 
 

AVTORSKE PRAVICE 
 
Pravni dokument 
 
Besedilo teh pravnih pogojev je v posesti upravljavca in ga je prepovedano kopirati, 

 brez pisnega soglasja 

za   pravnih 
postopkov. 
 

Besedila na spletni strani 
 
Vsebine in besedila na spletni strani upravljavca je prepovedano kopirati 

avtorsko pravico  
ustreznih pravnih postopkov. 
 

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani 



 
Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so 
avtorsko delo upravljavca in jih je prepovedano kopirati 
potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom.  
 

  lastnine in je lahko 
h pravnih postopkov. 

 

UPORABA SPLETNEGA MESTA 
 
Pomen uporabe spletnega mesta 
 
Uporaba tega spletnega mesta pomeni: 
 
1. ogledovanje vsebin na spletni strani, 
lahko pomeni pa tudi: 
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,  

storitev na spletni strani,  
4. registracija uporabnika,  
5. uporaba spletne aplikacije,  

  
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta. 

 
Pravila uporabe spletnega mesta 
 
Uporabniki morajo spletno mesto  
 
Prepovedano je: 

oseb, 
o stanje in druge 

 
 

4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc, 
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing), 

 

-to-peer), 
8. uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut, 
9. 
ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb. 
 

Odgovornost uporabnika 
 
1. .  



 
2. Uporabnik  
mestu ali upravljavcu namerno ali iz malomarnosti.  
 
3. Uporabnik lahko obve  ali nedelovanju spletne strani 
oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja upravljavec zaradi zunanjih vzrokov ne 
zazna. . 
 

Odgovornosti upravljavca 
 
Upravljavec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih 

. Upravljavec se 
trudi   
uporabe spletne strani in vsebin uporabnikom.  
 
Upravljavec ne prevzema odgovornosti in uporabnik 

, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih: 
pletnega mesta upravljavca ali ob 

 
 

 
4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v 
n
napisano),  
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih, upravljavec ne 
prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno). 

PRODAJA IZDELKOV 
 
Ponudba izdelkov 
 
Izdelki so podrobno predstavljeni v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani 
upravljavca. Upravljavec ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno izdelka, zaloge, 
morebitne popuste in akcije,  Kupec je pred 

 
 

sklenjeno. 

 
 

 
1. .  
2. Kupec izbere izdelke  
2. .  

vnese svoje 
podatke. Kupec nadaljuje na naslednji korak. 
4. Kupec preveri naslov za dostavo. Kupec nadaljuje na naslednji korak.  



5 potrditi okence, 
. S tem kupec potrdi, da se strinja z oddajo 

temi Pogoji poslovanja. 
10. S klikom na gumb  in na vpisani elektronski 
naslov . 

 
Cene izdelkov 
 
1. Vse cene so    
2. Upravljavec cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi

 
3.  

 
 

 
   

  
 

 

kupcu dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ali navadni naslov 
upravljavca. 

 
Rok dostave izdelkov 
 
Rok dostave izdelkov, ki so na zalogi iroma 

zahtevah oziroma 
potrebah. 
 
Rok dostave izdelkov, ki niso na zalogi

upravljavec kupca o tem ustrezno obvesti in po 

potrebah. 

 
 

 
 je cena 

 

 



 

 

 

 zalogi.  

vzema izdelkov na domu, izdelke 

dogovorom z dostavljalcem. 

 
Reklamacije 
 
V primeru stvarne napake na izdelku l, 
da o tem pisno obvesti upravljavca (prodajalca). Po poteku dveh let od nakupa, stvarne napake ni 

 
 
Reklamacija mora zajemati:  
1. kontaktne podatke kupca,  

  
3. napako, ki se reklamira,  
4. pr   
5. izdelek. 
 

 Upravljavec kupcu odgovori 

podjetje kupcu ponudi odpravo  
 
Reklamacije lahko kupec posreduje pisno na elektronski naslov ali naslov upravljavca: 
Elektronski naslov: info@bonnuts.si, s pripisom: Uveljavljanje reklamacije 
Naslov: BN-COM d.o.o., Cesta na Markovec 19D, 6000 Koper, s pripisom zadeve: Uveljavljanje 
reklamacije 

 
 

 
1. Kupec lahko odstopi od pogodbe (nakupa) v roku 14 dni brez navedbe razloga.  

 
2.   

pomeni v roku 14 dni od prejema izdelka ( ). Pri pogodbah 
v zvezi z dos

 
 

3. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno pisno izjavo obvestiti podjetje 
. To lahko stori s pismom, poslanim po navadni 

 

Asus
Sticky Note
Elektronski naslov: info@bonnuts.si, s pripisom: Uveljavljanje reklamacijeNaslov:PINAT d.o.o., ROŠPOH 35A, 6000 Koper, s pripisom zadeve: Uveljavljanje reklamacije

Asus
Sticky Note
Elektronski naslov: info@bonnuts.si, s pripisom: Odstop od pogodbeNaslov:  PINAT  d.o.o.,  ROŠPOH 35A,  2000  MARIBOR,s  pripisom  zadeve:  Odstop  od pogodbe



 
Elektronski naslov: info@bonnuts.si, s pripisom: Odstop od pogodbe 
Naslov: BN-COM d.o.o., Cesta na Markovec 19D, 6000 Koper, s pripisom zadeve: Odstop od 
pogodbe 
 

. Da bi se 
rok za odstop od p
pravice kupca od odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te 

 
 

4.  
primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe 

prvotne transakcije, razen 
 

 
5. 

, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. 

14 dni od dneva, na katerega je kupec obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok  
 14-dnevnega roka. Neposredne 

 
6. 

 
 
Kupec je seznanjen in se strinja, da ob nakupu 
do odstopa od pogodbe v roku 14 dni brez navedbe razloga:  
1. . 
 

reklamacijah, ki jih kupec lahko uveljavlja skladno 
s temi pravnimi pogoji. 

 
 

 
, ki ne izhajajo iz uveljavljanja garancij, 

reklamacij ali odstopa od pogodbe na elektronski naslov ali naslov upravljavca: 
Elektronski naslov: info@bonnuts.si  
Naslov: BN-COM d.o.o., Cesta na Markovec 19D, 6000 Koper  
 

sporom. 

 
 

 

Asus
Sticky Note
Elektronski naslov: info@bonnuts.si, s pripisom: PritožbaNaslov: PINAT d.o.o., ROŠPOH 35A, 2000 MARIBOR, s pripisom zadeve: Pritožba



Kupec je seznanjen in se strinja, da so vsi 
oziroma za uporabo, kjer je to smiselno in potrebno. 

 
Posebni dogovori 
 

 in uporabnik (prodajalec in kupec) 

oseba, zagotoviti manj pravic, kot mu jih zagotavljajo ti pravni pogoji in zakonodaja. 

 
Omejitve odgovornosti 
 
Upravljavec se trudi zagotavljati , ki jih ima objavljene na 

kov. Na spletni 
strani upravljavca so  
stanje. 

 
 

 
 

 
1. Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike spletnega mesta upravljavca.  
2. Pravni pogoji so , ki se sklepajo na njihovi podlagi preko 
spletnega mesta upravljavca.  
3. Pravni pogoji so  kupca.  
4. Uporabnik potrdi seznanitev in strinjanje  

 
Spremembe pravnih pogojev 
 
1. Upravljavec pravne pogoje redno posodablja z zakonskimi spremembami. 
2. Upravljavec   popravkov in sprememb pravnih 
pogojev. 
3. Upravljavec  

 
4. Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pravnih pogojev, ki je vsakemu uporabniku 
dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca. 

 
 

 
Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore 
sporazumno

 . 

 
 

Pravni pogoji veljajo od: 18. julij, 2016 ob 14:43




