POGODBENI POGOJI ZA NAKUP IZDELKOV NA OBROKE
V OKVIRU NAROČNIŠKIH RAZMERIJ ZA STORITVE Elcatel d.o.o.

Trajanje ponudbe za nakup izdelkov na obroke
Predmetna ponudba za nakup izdelkov na obroke velja od 1.5.2016 do preklica ali odprodaje zalog. V primeru, da
dobava določenega izdelka znotraj obdobja zaradi porabe količin, umika iz prodaje ali drugih razlogov ni več
mogoča, se lahko ponudba spremeni s ponudbo drugega primerljivega izdelka.
Način plačila
Plačilo na obroke se izvaja prek računa za storitve Elcatela. S tem je naročnikom omogočen nakup brez stroškov
odobritve obročnega plačila računa in brez obresti.
Obseg paketa ponudbe in omejitve izbire za naročnike posameznih storitev
Vsak naročnik lahko opravi nakup enega kosa izdelka sočasno, do izplačila zadnjega obroka.
Vsak naročnik, na katerokoli storitev Elcatela iz ponudbe, lahko pod temi pogodbenimi pogoji opravi nakup, pri
čemer izbira med vsemi izdelki, ki so v trenutni prodajni ponudbi.
Časovna vezava ob nakupu
Do nakupa izdelka s plačilom na obroke v skladu s to ponudbo so upravičeni vsi obstoječi naročniki storitev Elcatela,
ki sklenejo pogodbo za obdobje naslednjih 24 mesecev.
Izključevanje z drugimi akcijami
Ponudba opreme na obroke se izključuje z drugimi akcijami Elcatela.
Pogoji za sklenitev pogodbe za nakup izdelka na obroke
Sklenitev naročniške pogodbe za nakup opreme s plačilom na obroke za obstoječe naročnike je možen le za tiste, ki
so redni plačniki naročenih storitev in imajo v celoti poravnane vse zapadle obveznosti za storitve Elcatela.
Do nakupnega naročila je upravičena samo oseba, ki na vpogled predloži zadnje tri (3) plačilne liste. Elcatel si
pridržuje pravico, da nakupno naročilo zavrne.
Naročnik mora prodajalcu pokazati osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list), pogodbo o zaposlitvi in davčno
številko.
Naročnik - fizična oseba
Naročnik - fizična oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- je polnoleten (oseba stara 18 leti ali več);
- ima stalno prebivališče v republiki Sloveniji;
- da je zaposlen/a ali upokojenec/ka
- v vlogi za sklenitev naročniškega razmerja navede vse zahtevane in točne podatke ter predloži davčno številko
in osebni dokument na vpogled v poslovalnici Elcatela;
- kot fizična oseba nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Elcatela iz naslova predhodno sklenjenih naročniških
razmerij ali drugih naslovov;
- fizična oseba nima objavljenega osebnega stečaja
Naročnik - pravna oseba
Naročnik - pravna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- pravna oseba je registrirana in ima sedež oziroma registrirano predstavništvo na območju RS in odprt račun pri
eni izmed bank na področju RS;
- v vlogi za sklenitev naročniškega razmerja mora navesti točne zahtevane podatke in priložiti izpis iz AJPES
- ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti do Elcatela iz naslova predhodno sklenjenih naročniških razmerij
ali drugih naslovov;
- naročniško pogodbo lahko sklene zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pravne osebe s pisnim
pooblastilom zastopnika in žigom podjetja.
V primeru, da naročnik ni lastnik nepremičnine v kateri je nameščen priključek, na katerega je vezano naročniško

razmerje oziroma se naslov, za katerega bo sklenil naročniško razmerje ne ujema z naslovom naročnikovega
bivališča oziroma sedeža, lahko Elcatel od naročnika zahteva tudi predložitev drugih ustreznih dokazil.
Način sklenitve naročniške pogodbe
Naročila se lahko odda osebno, preko elektronske pošte ali po telefonu na številko 01 620 36 02 in 041 205 352.
Naročniško pogodbo za nakup opreme pa mora naročnik podpisati osebno. Od podpisa naročniške pogodbe se
šteje, da je bilo nakupno naročilo oddano. Izdelek prejme naročnik po pošti v nekaj dneh od oddaje nakupnega
naročila.
Prekinitev naročniškega razmerja v obdobju vezave
V primeru, da naročnik znotraj 24 mesečnega obdobja vezave naročniškega razmerja prekine naročniško razmerje,
se zavezuje plačati strošek predčasne prekinitve pogodbe skladno z določbami naročniške pogodbe in Elcatelu
plačati preostanek kupnine za opremo kupljeno s plačilom na obroke, pri čemer je naročnik dolžan poravnati tudi
popust pri plačilih obrokov, ki ga je bil deležen ob sklenitvi naročniškega razmerja. Hkrati se naročnik zavezuje
poravnati vse obveznosti, ki jih je dolžan skladno z naročniško pogodbo (vrnitev opreme za sprejem storitev, plačilo
vseh neporavnanih obveznosti idr.).
Lastninska pravica nad blagom
Lastninska pravica nad izbranim izdelkom preide z Elcatela na naročnika s plačilom zadnjega, 24. (štiriindvajsetega)
obroka in ne ob podpisu pogodbe za izdelek oz. storitev.
Posledice nerednega plačevanja obrokov
V primeru, da naročnik ne poravna dveh zaporednih plačilnih obrokov za nakup izdelka ima naročnik še dodatni 15.
dnevni rok od dneva zapadlosti zadnjega prejetega računa s strani Elcatela, da poravna zapadle obveznosti. V kolikor
tega ne stori, mora Elcatelu izdelek vrniti.
Vračilo blaga
Naročnik lahko v roku 8 dni po prejemu izdelka v skladu s pogodbo za obročno plačilo nakupa, Elcatelu sporoči, da
odstopa od nakupa in želi izdelek vrniti prodajalcu. V takšnem primeru in ob pogoju, da bo naročnik izdelek vrnil
nepoškodovan, v originalni embalaži z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo, bo Elcatel naročniku zaračunal
stroške morebitne uporabe izdelka in vrnil do tedaj naročniku zaračunano vrednost za nakup izdelka.
Reklamacije, servisiranje izdelkov in garancija
Zahtevke za uveljavljanje morebitnih reklamacij, servisov in garancij, ki se nanašajo na odkupljene izdelke so
naročniki dolžni nasloviti na pooblaščene servise za posamezne znamke izdelkov. Seznam pooblaščenih servisov za
izdelke po tej ponudbi je objavljen v poslovalnici in na spletni strani Elcatel.
Dostava izdelkov
Izdelke dostavlja skladno s svojimi splošnimi pogoji dobave pooblaščena družba. Stroški dostave so vključeni v
ceni izdelka.
Vezava po prejšnji naročniški pogodbi
V primeru, da ima obstoječi naročnik že sklenjeno naročniško pogodbo za določeno časovno vezavo, po kateri je
dolžan plačati stroške predčasne prekinitve, se mu ta obveznost prekine in začne veljati obveznost z novim
pogodbenim razmerjem s podpisom nove naročniške pogodbe za novo 24 mesečno obdobje.
Točnost podatkov in cen
Slike izdelkov so simbolične. Za morebitne napake ali netočnost podatkov v letakih, brošurah in na spletnih
straneh, ne odgovarjamo.

