
Pogoji poslovanja 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 

Lastnik spletne trgovine Moje-lece.si je Vallis MG d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik). 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Moje-lece.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov 

(ZVPot-UPB2), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. 

Z uporabo spletne strani izrazite svoje strinjanje s spodaj navedenimi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, vas 

prosimo, da zapustite strani spletne trgovine Moje-lece.si. Trgovina Vallis MG d.o.o. si pridržuje pravico do 

spremembe pogojev na spletni strani Trgovina Moje-lece.si kadarkoli, brez predhodnega obvestila. 

Načini plačila 

V spletni prodajalni Moje-lece.si ponudnik omogoča naslednje načine plačila: 

 z gotovino ob prevzemu (pri izbiri osebnega prevzema v optiki plačilo z gotovino ni možno – potrebno je plačilo 

v naprej) 

 plačilo po predračunu 

 s paypal 

 s kreditno kartico 

Plačilo z gotovino ob prevzemu 

Plačilo opravite ob dostavi pošiljke. Pri plačilu s posebno položnico se Pošti Sloveniji plača provizija v skladu 

s cenikom. 

Pri izbiri prevzema paketa na izbranem prevzemnem mestu, plačilo z gotovino ni možno. Potrebno je plačilo 

v naprej. 

Plačilo preko spletne banke oz. plačilo po predračunu 

Če želite izbrano naročilo poravnati preko spletne banke, znesek nakažete na naš transakcijski račun IBAN SI56 

2900 0005 0583 126(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.). 

 

Za pravilno izvedbo plačila si lahko pomagate s spodnjo sliko: 

http://www.moje-lece.si/informacije/prevzemna-mesta.html


 

Plačilo s PayPal-om 

Ko zaključite z naročilom boste preusmerjeni na PayPal spletno stran, kjer se nato z geslom (PayPal geslo) in 

elektronskim naslovom (Email address) povežete (Log In) v vaš PayPal račun. 

 

V svojem PayPal računu preverite podatke in potrdite plačilo računa (Pay Now). Kmalu zatem dobite informacijo, 

če je bilo vaše plačilo realizirano. Če je bilo tako je s tem postopek plačila zaključen. 

Plačilo s kreditno kartico 

Če ste izbrali plačilo s kreditno kartico boste po zaključku naročila preusmerjeni na PayPal spletno stran. 

Izberite možnost plačila s kreditno ali debetno kartico (Pay with my credit or debit card) in vnesite zahtevane 

podatke. 

1. Country (izberite državo) 

2. Vnos podatkov o kreditni oz. debetni kartici 

 Card number (številka kartice) 

 Expiration date – mm / yy (datum veljavnosti – mesec/leto) 

 CSC (CSC številka): 

o Mastercard in Visa: glej sliko 

o American Express: glej sliko 

3. Vnos vaših podatkov: 

 First name (ime) 

https://www.paypal.com/si/cgi-bin/webscr?cmd=p/acc/cvv_info_pop-outside
https://www.paypal.com/si/cgi-bin/webscr?cmd=p/acc/cvv_info-amex_pop-outside


 Last name (priimek) 

 Adress line (naslov) 

 City (mesto) 

 State / Province / Region (država) 

 Postal code (poštna številka) 

 Telephone (telefonska številka) 

 Email (e-pošta) 

4. Review and Continue (preglej in nadaljuj) 

5. Ponovno preverite vnešene podatke 

6. Pay Now (potrdi plačilo) 

Prikaže se vam opcija kreiranja PayPal računa. Če želite samo dokončati plačilo izberite: No, Thanks (ne hvala). 

Prikaže se vam obvestilo, da je postopek plačila uspešno zaključen. 

Dostava 

V primeru nakupa blaga nad 50,00 € Stroške pošiljanja plača ponudnik (Vallis MG d.o.o.). V primeru nakupa pod 

50,00€, stroški dostave znašajo 2,99€. Naročeno blago vam bo dostavila Pošta Slovenije. Vsako ne dostavljeno 

naročilo, ki se pošilja preko Pošte Slovenija, vas bo na vaši pošti čakalo še 15 dni, preden se bo vrnilo. Za plačilo 

s posebno položnico kupec doplača provizijo k znesku na računu, ki ga zaračuna Pošta Slovenije. Znesek 

provizije znaša 0,98 EUR. 

Vračilo blaga 

Kupec lahko kupljeno blago v roku 30 dni po prejemu vrne v skladišče Moje-leče na Ljubljansko cesto 

45 v Kamniku, ali nas o tej želji obvesti po e-pošti (info@moje-lece.si) v 30 dneh po prejemu blaga, brez da bi 

moral navesti razlog za svojo odločitev. Vrnjeni izdelki morajo biti nepoškodovani in v originalni embalaži. 

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno 

potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Priložena mora biti tudi kopija računa. Kupnino 

vrnemo oziroma kupljeno blago zamenjamo nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila 

o odstopu od pogodbe. Vallis MG d.o.o. lahko zadrži vračilo prejetih plačil vse do prevzema vrnjenega blaga ali 

vse dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Kupec (potrošnik) v zvezi z odstopom od pogodbe 

krije samo stroške vračila blaga. Kupnino vrnemo na račun kupca, ki ga mora kupec navesti ob vračilu. 

Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen tu. 

Blago, kupljeno pri ponudniku, uporabnik uporablja na lastno odgovornost, pri čemer mora dosledno upoštevati 

navodila proizvajalca za pravilno uporabo, navodila strokovnjaka, ki je kontaktne leče uporabniku predpisal ter 

hoditi na redne okulistične preglede. Ponudnik ne odgovarja za morebitne zdravstvene težave povezane 

z uporabo blaga, kupljenega pri ponudniku. 

Garancija 

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali garancijskem listu. Garancija se lahko uveljavlja ob 

upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem 

listu ali na računu. Za obrazec – vračilo artikla v garancijo kliknite tu. 

mailto:info@moje-lece.si
http://www.moje-lece.si/globalfiles/slovenia/moje-lece-obvestilo-o-odstopu-od-pogodbe.pdf
http://www.moje-lece.si/globalfiles/slovenia/Obrazec-za-vracilo-artikla-v-garancijo.pdf


Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije. Kupec se lahko obrne na informacijo o garanciji preko 

telefonske številke 040 709 650 ali preko elektronske pošte na info@moje-lece.si. 

Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot) določa, da mora prodajalec (Vallis MG d.o.o.) potrošniku izročiti blago 

v skladu s pogodbo. Prodajalec odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. 

Napaka je stvarna (37. Člen ZvPot): 

1.če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 

2.če stvar 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; 

3.če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 

4.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 blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju 

kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, 

predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe 

zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače. 

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: 

• odpravi napako na blagu ali 

• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 

• blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 

• vrne plačani znesek. 

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot). 

Če želite prenesti obrazec za uveljavljanje stvarne napake kliknite tu. 

Cene 

Vse cene v spletni trgovini Moje-lece.si so navedene v EUR (€) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). 

Kljub zagotavljanju ažurnosti in točnosti podatkov, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. Ker kupcu 

želimo zagotoviti kar se da najugodnejšo ceno je lahko cenik, objavljen na spletni strani drugačen od trenutnega 

in se lahko spreminja tudi večkrat dnevno. 

Varovanje osebnih podatkov 

Kupec dovoljuje podjetju Vallis MG d.o.o. zbiranje in uporabo pridobljenih osebnih podatkov. Zbrani osebni 

podatki se uporabljajo izključno za potrebe nakupovanja v internet trgovini Moje-lece.si. Vallis MG d.o.o. se 

obvezuje, da pridobljenih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam. 

mailto:info@moje-lece.si
http://www.moje-lece.si/globalfiles/slovenia/Obrazec-za-vracilo-izdelka-ob-uveljavljanju-stvarne-napake-.pdf
http://www.moje-lece.si/slovar/dioptrijska-vrednost.html


Pogodba (račun) o nakupu bo hranjena na sedežu podjetja (v elektronski obliki) in dostop do nje je možen samo 

kupcu in prodajalcu. Kupec lahko dostopa do podatkov (pregled naročil) preko prijave v sistem s svojim 

uporabniškim imenom in geslom. 

Splošne pogoje poslovanja si lahko shranite tu. 

Omejitev odgovornosti 

Za zagotavljanje kakovosti storitev se ponudnik trudi zagotavljati pravilnost in ažurnost podatkov na spletni strani 

moje-lece.si. Vseeno obstaja možnost napak pri vnosu podatkov, spremembi lastnosti artikla ali pri roku dostave. 

V tem primeru imajo uporabniki možnost, da odstopijo od pogodbe (naročila) ali izberejo zamenjavo artikla. 

Uporabniki imajo možnost na spletni strani Moje-lece.si objaviti komentar, ki pa ne sme biti nestrpen, žaljiv in 

zavajajoč. Ponudnik se v tem primeru omejuje od vseh odgovornosti in ima pravico neprimerne komentarje 

izbrisati. 

Z nakupom potrjujete, da boste sledili napotkom in navodilom vašega očesnega zdravnika ali optika pri uporabi 

kontaktnih leč. Z nakupom tudi potrjujete, da oseba, ki bo nosila kontaktne leče redno opravlja preglede pri 

okulistu ter ji ni prepovedana nošnja kontaktnih leč. Osebe, ki bodo prvič nosile kontaktne leče morajo pred 

nakupom opraviti pregled pri očesnem zdravniku. Za zagotavljanje kakovosti storitev in varnosti z nakupom 

zagotavljate in jamčite ponudniku pravilnost vaših podatkov. Kupcu svetujemo, da uporablja proizvod v skladu 

z navodili in priporočili proizvajalca. Kupec se z nakupom strinja, da uporablja proizvod na lastno odgovornost in, 

da je seznanjen s pravilnim rokovanjem s kontaktnimi lečami. 

Vsebina objavljena na spletni strani je zagotovljena s strani ponudnika, kot informativna storitev. Spletna stran ne 

vsebuje informacij o vseh očesnih boleznih, kot tudi ne vsebuje vseh zdravstvenih informacij, ki so relevantne 

očesnim potrebam. Informacije dostopne na spletni strani so le splošne informacije in so namenjene 

k spodbujanju komunikacije med vami in vašim očesnim zdravnikom. Spletna stran ne nudi medicinske 

diagnostike za nobenega posameznika in ne sme biti uporabljena kot nadomestek profesionalnim medicinskim 

nasvetom, diagnostiki in zdravljenju. Vsa specifična zdravstvena vprašanja, ki jih imate glede vašega 

zdravstvenega stanja, zdravljenja in diagnostike morate postaviti vašemu očesnemu zdravniku. Nikoli ne smete 

neupoštevati mnenja vašega zdravnika ali zavlačevati pri iskanju strokovnih informacij o vašem zdravju zaradi 

informacij dostopnih na ponudnikovi spletni strani. Razen izrecno in nedvoumno podanih informacij. 

Pritožbe in spori 

Vallis MG d.o.o. (Moje-lece.si) se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema 

obravnavanja pritožb. V primeru kakršnihkoli težav se kupec lahko obrne na ponudnika storitve (Vallis MG d.o.o.) 

preko telefonske številke 040 709 650 ali preko elektronske pošte na info@moje-lece.si. Pritožba se odda preko 

elektronske pošte na info@moje-lece.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Vallis MG d.o.o. se 

zaveda, da je reševanje potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim 

časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred 

sodiščem. Vallis MG d.o.o. si prizadeva za reševanje sporov izvensodno oziroma da se spori rešijo sporazumno. 

Potek Nakupa 

http://www.moje-lece.si/globalfiles/slovenia/SPLOSNI-POGOJI-POSLOVANJA.pdf
mailto:info@moje-lece.si
mailto:info@moje-lece.si


 povzetek košarice: Prikazan je seznam vseh izdelkov, ki jih kupec izbere. z vnesenimi podatki in s količinami. 

 prijava: V tem delu se mora uporabnik prijaviti. če pa nakupuje prvič pa pred tem še registrirati. vnos naslovov za 

dostavo: Izberite naslov za račun oziroma naslov za dostavo, 

 način dostave: Uporabnik si izbere način dostave, ta je lahko preko Pošte Slovenije ali pa na Sedežu podjetja 

v Optiki Helena Dolinšek. 

 plačilo in zaključek naročila: V tem razdelku si uporabnik izbere način plačila. Preko povzetja, z bančnim 

nakazilom, kreditno kartico ali preko Paypal računa. 

Koda za popust 

Če želite uporabiti kodo za popust, si navodila lahko preberite TUKAJ. 

 

Datum zadnje spremembe: 19.8.2015 

 

http://www.moje-lece.si/informacije/koda-za-popust.html

