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SPLOŠNI POGOJJI POSLOV
VANJA PRO
OJEKTA ACTIVE KOPER
1. SSPLOŠNO
Splošni pogoji posslovanja do
oločajo del ovanje sple
etnega mesta activekkoper.si, prravice in
obvezno
osti uporab
bnika in sple
etnega skrbbnika ter ure
ejajo poslovvni odnos m
med prodajalcem in
kupcem
m. Splošni po
ogoji poslovvanja urejaj o tudi posamezna pravvila nakupa storitev naa lokaciji,
prodajn
nem mestu projekta Active Kopper (v nadaaljevanju: projekt)
p
v Žusterni in
n drugih
prodajn
nih mestih projekta. Splošni poogoji poslovanja proje
ekta so seestavljeni v skladu
z Zakonom o varstvvu potrošnikov (ZVPot)), Zakonom o varstvu osebnih
o
poddatkov (ZVO
OP‐1) ter
Zakonom
m o elektro
onskih komu
unikacijah (ZZEKom‐1).
Spletno
o stran activvekoper.si upravlja
u
po djetje Splettni Agent, Matej
M
Bevcc s.p., Kralje
eva ulica
11, 60000 Koper (vv nadaljevanju spletni skrbnik). Izključni possrednik pri prodaji sto
oritev je
podjetjee Go Active d.o.o., Prisstaniška ulicca 8, 6000 Koper
K
(v nadaljevanju pprodajalec), nosilec
dejavno
osti pa je vsaakokratni izzvajalec aktiivnosti.
2. N
NAKUP IN PLAČILO
P
STORITEV
Nakup ali rezervaacijo je mo
ožno opravviti na pro
odajnih me
estih proje kta. Kupop
prodajna
pogodba med prod
dajalcem in
n kupcem jee na spletne
em mestu sklenjena
s
oob oddaji izp
polnjene
izjave o prevzeman
nju odgovorrnosti kupc a in plačila storitve. Od tega trennutka so vse
e cene in
drugi pogoji fiksiraani in veljaajo tako za prodajalcaa kot za kupca. Kot kuupec velja oseba s
podatki, kot so naavedeni ob oddaji narročila. Kasn
nejše sprem
minjanje poodatkov o kupcu
k
ni
mogočee oz. izključn
no na podlaagi dogovoraa s prodajalcem.
Plačilo sstoritev je možno
m
na ve
eč načinov:
 z gottovino na prrodajnem mestu
m
proje kta,
 s plačilno kartico
o na POS te
erminalu na prodajnem
m mestu pro
ojekta,
 na drruge dodatn
ne načine, ki
k jih omogoočajo prodaajna mesta projekta.
p
p
(fi zični) oblikii ‐ npr. v
Po dosttavi in izvršeenem plačillu kupec doobi račun naatisnjen v papirnati
obliki paaragonskegga bloka itd.
Kupec jje dolžan preveriti pravilnost
p
ppodatkov pred
p
oddajo naročila.. Kasneje podanih
ugovoro
ov glede praavilnosti izd
danih računoov se ne bo
o upoštevalo
o.
Prodajalec ni zavezzanec za DD
DV, zato naa podlagi 1. odstavka 94.
9 člena ZD
DDV‐1 DDV v cenah
storitevv ni obračun
nan.
Kljub naaporom, daa bi se zago
otovilo najbbolj ažurne in točne podatke,
p
see lahko zgod
di, da je
podatekk o ceni naapačen. V te
em primeruu, ali v prim
meru, da se
e cena storritve spremeni med
obdelavvo rezervaciije in spletn
nega plačila,, bo kupcu omogočen
o
odstop
o
od nnakupa.
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Popusti, promocijsske kode ip
pd. se praviiloma ne se
eštevajo, ra
azen če je to posebej izrecno
no. V napreej plačana srredstva po darilnih bon
nih, bonusih
h, ponudba h in predračunih se
naveden
ne obreestujejo. Darilnih bonovv in kod bonnusov za po
opust ni možno menjatti za gotovin
no.
ODPOVEDI REZERVACIJE
3. O
Kupec llahko nakup storitve odpove prreko telefon
na, z elektronskim spporočilom ali
a ustno
preko teelefona kad
dar koli v čaasu obratovvanja proje
ekta Active Koper, ven dar ne pozneje kot
24 ur do nameravane realizacije storitvee ali doklerr niso nasta
ali stroški v zvezi s prip
pravo za
izvedbo
o storitve. V tem prime
eru, se lahkoo odloči za vračilo denarja, pri čem
mer znesekk nakupa
prodajaalec vrne, zm
manjšan za strošek trannsakcije in administrat
a
tivne stroškke, ki znašajo skupaj
5 €. Tud
di odpoved
d storitve s spremembbo termina lahko kupe
ec izvede naajpozneje do
d 24 ur
pred reealizacijo sttoritve. Če kupec stooritev odpo
ove pozneje
e kot 24 uur do realizzacije ni
upravičeen do sprem
membe term
mina ali vra čila zneska..
Če kupec želi kup
pljeno in plačano storritev odpovvedati v ča
asu, ki je kkrajši od 24 ur do
nameraavane realizzacije storittve, mu proodajalec zn
neska ne povrne, razeen, če kupe
ec za to
izkaže kkaterega od
d opravičljivvih razlogo v, kot je primer uradnih pozivovv, nepričakovanega
poslabšanja zdravsstvenega stanja ali sm rti v ožji drružini (zakonec, starši, otroci) in se lahko
uveljavlja le ob preedložitvi usstreznega p otrdila. V teh primerih
h mu sorazzmeren del kupnine
glede naa stroške izvvajalca zaraadi rezervaccije prodajalec povrne.
Prodajalec si pridržžuje pravico
o do odpovvedi izvajanja storitve (aktivnosti)), če oceni, da bi to
lahko bilo nevarrno ali ne
eprimerno zaradi ob
bjektivnih okoliščin ((slabega vremena,
napoved
danega neu
urja ipd.) alii če pri doloočenih aktivvnostih, ki predvidevajo
p
o najmanjše število
prijavljeenih, ni zad
dostnega šttevila prijavvljenih udelležencev. O odpovedi izvajanja bodo
b
vsi
kupci, kki so storitev že plačali ali rezervirrali, obveščeni preko elektronske
e
pošte oz. telefona,
t
vsi ostali pa z obveestilom na spletni stranni activekop
per.si. V dog
govoru s ku pcem se prodajalec
o je kupec ppripravljen koristiti
k
storritev, če pa to ni možno
o, kupcu
uskladi za naslednji termin, ko
vrne kupnino. Kup
pec v primeru odpoveddi ne more zahtevati obresti
o
na pplačana sredstva ali
drugih sstroškov zarradi nezmožžnosti razpoolaganja z denarjem
d
v vmesnem
v
ččasu.
Odločiteev o izvedb
bi storitev (aaktivnosti) jje v celoti v domeni izzvajalca. Čee izvajalec oceni,
o
da
so okoliiščine in dru
uge razmere
e (predvsem
m vremenskki pogoji) prrimerne za iizvedbo, se storitev
(aktivno
ost) izvede in se je je koristnik ddolžen udeležiti. V kolikor se aktiivnosti koristnik ne
udeleži se smatra, da je enosttransko odsstopil od dogovora in ni
n upravičenn do vračila kupnine
za nakup storitve.
4. K
KORIŠČENJE STORITEV
V
Za izpossojo ali sodeelovanje prii aktivnostihh (storitvah
h) mora biti kupec v pri mernem pssihičnem
in fizičnem stanju, ki omogočaa izvedbo lee teh. Izvajalec bo korišščenje storittve zavrnil osebam,
o
pod vplivom
m alkohola, mamil ali drugih psiihotropnih snovi, ter duševno in
n fizično
ki so p
prizadettim osebam
m, ki bi lahkko s svojo d ejavnostjo ogrozile svo
ojo ali tujo varnost, če
e so brez
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spremsttva staršev oziroma polnoletne
p
osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo. Koristniki
K
storitvee mora imetti ustrezne motorične sposobnossti, pri neka
aterih aktivnnostih pa obvladati
o
še dodaatne veščinee (mora znaati plavati ippd.) ali se primerno
p
ob
bnašati. Če izvajalec aktivnosti
(storitevv) oceni, da
d oseba ni
n primern a za sodelovanje, si pridržuje pravico, da njeno
sodelovvanje zavrnee, pri čemerr prodajalecc ni dolžan povrniti
p
plačanega zne ska za storitev.
Koristnik storitev mora
m
slediti navodilom izvajalca akktivnosti in z opremo rravnati skrbno. Pred
njem storiteev se mora strinjati s SSplošnimi pogoji poslovanja in moora podpisaati Izjavo
koriščen
uporabn
nika o prevvzemu tveg
ganja in odg
dgovornosti,, pri nekate
erih aktivnoostih (storittvah) pa
zaradi vvarnosti tud
di dodatne izjave. Zeloo pomembno je, da vse izjave, ppreden jih koristnik
k
storitevv podpiše, le te prebere in se seeznani s poggoji in pose
ebnostmi uudeležbe naa dotični
aktivnossti (storitvi). Pred izvaajanjem akktivnosti (storitev) bo izvajalec a ktivnosti ko
oristnika
storitvee seznanil z osnovami uporabe,
u
naa prodajnem
m mestu na informacijsski točki pro
ojekta pa
so posebni pogoji posameznih
p
h aktivnosti (storitev) na
n voljo tudi v pisni obl iki.
5. R
REKLAMAC
CIJE IN PRITO
OŽBE
Koristnik storitve lahko vloži reklamacijjo pisno v zakonsko predpisanem
p
m roku. Bre
ez pisne
reklamaacije prodajjalec ne obravnava zahhtevkov za znižanje ce
en ter odškoodninskih in drugih
zahtevkkov. Kupec naj
n pisno reklamacijo ppošlje na naaslov: Go Acctive d.o.o.,, Pristaniškaa ulica 8,
6000 Ko
oper ali na info@active
ekoper.si.
Reklamaacija mora biti podpisaana, vloži ppa jo lahko vsak kupec sam v svojjem imenu ali za to
pisno p
pooblasti tretjo osebo. Pooblastillo mora bitti priloženo
o reklamaciiji, sicer prodajalec
take reeklamacije ne bo obrravnaval. R eklamacija mora biti utemeljenna. Kupec naj
n zato
reklamaaciji priloži ustrezne dokaze inn/ali ustrezzno potrdilo druge ustrezne osebe
o
o
dejanskkem stanju, na podlagi katerega uvveljavlja svo
oj zahtevek..
OSTALO
6. O
Prodajalec vse prid
dobljene po
odatke o kuupcih varuje v skladu z zakonom
m o varstvu osebnih
podatko
ov in Pravillnikom o za
asebnosti. ŠŠteje se, daa kupec s strinjanjem
s
s splošnim
mi pogoji
poslovaanja pristajaa na uporabo teh podattkov z name
enom, zago
otavljanja booljše storitvve.
Kupec o
oz. koristnik storitev (aktivnosti) projekta se
s strinja z uporabo sslikovnega in video
gradiva,, s katerim lahko prod
dajalec/izvaajalec razpo
olaga v nam
mene medijjskega oglaaševanja,
promoccije projektaa, vendar brez imen kuupcev/korisstnikov storitev. Smatraa se, da se slednji s
koriščen
njem storitvve/udeležbe na aktivnnosti strinjaa s temi spllošnimi poggoji in vnap
prej daje
soglasjee k njim.
8
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