Oder. Podoba. Spomin. Veličastnih 7: splošni pogoji naročanja
1.

Naročila na knjižico Patricije Maličev: Oder. Podoba. Spomin. Veličastnih 7 sprejemamo na
brezplačno telefonsko številko 080 11 99, preko faksa 01 47 37 613, preko elektronske naročilnice na
http://promo.delo.si/velicastnih7, prek elektronskega naslova narocnine@delo.si oz. po pošti na
naslov: Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.

2.

Cena knjige je 10,00 EUR. V ceno je vključen DDV.

3.

Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno in znašajo 3,76 EUR za Slovenijo. V ceno je vključen DDV.

4.

Knjiga je v prodaji do 31. marca 2018 oziroma do razprodaje zalog. Pogoji naročanja so objavljeni na
naslovu: http://trgovina.delo.si.

5.

Delo d.o.o. bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja.
Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.
86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1). Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Delo
d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave,
segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega
gradiva, revij in vabil na dogodke Delo d.o.o. in partnerskih podjetij Delo d.o.o. ter za telefonsko, pisno
in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane podatke uporabi za
neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo d.o.o. hrani in obdeluje do pisnega preklica
privolitve naročnika/plačnika. Posameznik lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadar koli pisno
zahteva, da Delo d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane osebne podatke za
namene neposrednega trženja, pri čemer je Delo d.o.o. na svoje stroške dolžno v 15 dneh ustrezno
preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5-ih dneh
pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z
ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami,
ZVPot)). Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij in nečasopisnih produktov Delo d.o.o., za fizične in
pravne osebe so objavljeni na naslovu: http://trgovina.delo.si.

6.

Plačilo je po predračunu. Naročnik se zavezuje, da bo predračun poravnal v osmih (8) dneh po prejetju
predračuna.

7.

Delo se zavezuje, da bo knjigo odposlalo na naslov naročnika v 7 dneh po prejemu plačila.

8.

Delo se zavezuje, da bo obvestilo o razprodaji zalog knjige objavilo v svojih tiskanih edicijah ali na
spletni strani http://trgovina.delo.si. Po tej objavi so nadaljnja naročila potencialnih naročnikov nična.

9.

Ob morebitnih tehničnih težavah s produktom in vprašanjih oziroma težavah z dostavo se lahko
naročniki obrnejo na oddelek naročnin na telefonsko številko 01 47 37 600 ali po elektronski pošti na
naslov: narocnine@delo.si.

Ljubljana, 8. september 2017

