
 

 

 

 

DrHladnik, razvoj kliničnih poti, d.o.o., Budanje 3h, 5271 Vipava, matična številka: 

8569827000, identifikacijska številka za DDV: SI57372748, (v nadaljevanju: Prodajalec),  

sprejema naslednje 

 

SPLOŠNE POGOJE PRODAJE MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA ALPHA-STIM AID IN 

MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA ALPHA-STIM M TER POTROŠNEGA MATERIALA 

 

I. Uvodno 

1. člen 

(predmet splošnih pogojev) 

Ti splošni pogoji podrobneje urejajo pogodbeno razmerje med prodajalcem in vsakokratnim 

kupcem medicinskega pripomočka Alpha-Stim AID ali medicinskega pripomočka Alpha-Stim 

M, ali potrošnega materiala. 

Ti splošni pogoji so sestavni del tudi vsakokratne pogodbe o nakupu na obroke, ki jo skleneta 

prodajalec in kupec.  

 

II. Nakup aparata 

2. člen 

(predmet nakupa) 

Prodajalec kupcu ob nakupu zagotovi medicinski pripomoček za zdravljenje anksioznosti, 

nespečnosti, depresivnosti in telesnih bolečin, kranialni elektroterapevtski stimulator Alpha-

Stim AID ali kranialni in mikrotočni elektroterapevtski stimulator Alpha-Stim M,  aparat s točno 

določeno serijsko številko in pripadajoče embalažno ohišje za shranjevanje aparata (kovček). 

Poleg tega prodajalec ob nakupu pripomočka Alpha-Stim AID zagotovi eno (1) ušesno 

elektrodo, in potrošni material, katerega sestavljajo: 

- 50ml prevodne (konduktivne) tekočine,  

- 2 AAA bateriji,  

- 256 blazinic (EEPS™). 

Ob nakupu pripomočka Alpha-Stim M pa prodajalec zagotovi eno (1) ušesno elektrodo, dve 

(2) svinčeni žici, dve (2) sondni elektrodi, in potrošni material, katerega sestavljajo: 

- 50ml prevodne (konduktivne) tekočine,  

- 2 AA bateriji,  

- 256 blazinic (EEPS™), 

- 100 blazinic (PEPS™), 

- 2 para samolepilnih elektrod (AS-Trode™). 

Prodajalec zagotovi tudi navodila za uporabo Alpha-Stim AID, oziroma Alpha-Stim M aparata 

v slovenskem jeziku, ki vključujejo tudi napotke za vzdrževanje in običajno skrb za aparat. 

  



 

3. člen 

(cena) 

Cena aparata Alpha-Stim AID znaša 995,00 EUR, kar zajema vrednost aparata, 9,5% DDV in 

strošek dostave z dostavno službo, ki jo izbere kupec izmed možnosti, ki jih nudi prodajalec. 

Cena aparata Alpha-Stim M znaša 1.395,00 EUR, kar zajema vrednost aparata, 9,5% DDV in 

strošek dostave z dostavno službo, ki jo izbere kupec izmed možnosti, ki jih nudi prodajalec. 

 

III. Pogoji prodaje z enkratnim plačilom: 

4. člen 

(naročilo z neposrednim stikom) 

Kupec prodajalcu posreduje naročilo za nakup predmeta nakupa, preko telefonskega klica na 

telefonsko številko 041-980-971, ali preko elektronske pošte na elektronski naslov 

info@alphastim.si, v katerem navede naslednje podatke: 

- ime in priimek, 

- naslov stalnega prebivališča, 

- elektronski naslov, 

- mobilna telefonska številka, 

ter navede kateri aparat želi, navede da želi kupnino poravnati v enkratnem znesku, s plačilom 

po predračunu ali plačilom po povzetju. Hkrati pa sporoči tudi katero dostavno službo, ki jo 

nudi prodajalec, in sicer Pošta Slovenije d.d. ali GLS d.o.o., želi. V primeru, da stranka 

razpolaga z ugodnostjo iz naslova predhodnega najema, mora tudi to sporočiti prodajalcu, če 

želi to ugodnost izkoristiti.  

Po prejemu naročila, bo prodajalec pripravil predračun, v katerem bo navedel predmet 

nakupa, celotno kupnino ter rok plačila, ter ga bo posredoval kupcu v potrditev.  

Prodajna pogodba je sklenjena v trenutku, ko kupec potrdi ustrezen predračun prodajalca. 

Kupec potrdi naročilo s tem, ko delno ali v celoti plača kupnino po predračunu na račun 

prodajalca, kot je naveden na predračunu, ali prodajalcu sporoči svojo potrditev predračuna 

na drug ustrezen način. 

Če se kateri podatki v predračunu ne ujemajo z resničnimi podatki kupca, mora to kupec 

nemudoma sporočiti prodajalcu, da ta za tem pripravi ustrezno popravljen predračun.  

 

5. člen 

(naročilo preko spletne trgovine) 

Kupec lahko naročilo za nakup predmeta nakupa prodajalcu poda tudi tako, da v spletni 

trgovini prodajalca (https://alphastim.si) izbere želeni aparat, kar stori s klikom na gumb 

»Vstopi v trgovino«, ki se nahaja ob želenem aparatu, nato pa s klikom na gumb »Dodaj v 

košarico« in nato še gumb »Nadaljuj na blagajno«. Za dokončanje naročila mora kupec nato 

izpolniti obvezna polja, z naslednjimi podatki: 

- ime in priimek, 

- naslov stalnega prebivališča, 

- elektronski naslov, 

- mobilna telefonska številka, 

https://alphastim.si/


 

ter označiti kateri način plačila želi, in sicer s plačilom po predračunu (Bančno nakazilo), preko 

ponudnika PayPal, ali plačilom po povzetju. Hkrati pa označi tudi dostavno službo, ki jo nudi 

prodajalec, in sicer Pošta Slovenije d.d. ali GLS d.o.o..  

V primeru, da stranka razpolaga z ugodnostjo iz naslova predhodnega najema, mora kupon 

ustrezno označiti v okencu »Unovči kupon«, v koraku preden nadaljuje z nakupom s klikom 

na gumb »Nadaljuj na blagajno«.  

Po vnosu vseh zahtevanih podatkov, ima kupec možnost preveriti pravilnost le teh, v 

»Košarici« in kasneje tudi na »Blagajni« je razvidna cena aparata, morebitni strošek 

odkupnine pri plačilu po povzetju, višina DDV, celotni skupni znesek kupnine aparata in 

morebitni znesek unovčenega popusta. 

Kupec odda naročilo s klikom na gumb »Potrdi naročilo«, ali v primeru plačila preko ponudnika 

PayPal na gumb »PayPal«, in od tega trenutka dalje ga to naročilo zavezuje in od njega ne 

more več odstopiti.  

Po prejemu naročila bo prodajalec kupcu posredoval elektronsko sporočilo o potrditvi naročila.  

Prodajna pogodba je sklenjena v trenutku, ko prodajalec pošlje kupcu elektronsko sporočilo 

po potrditvi naročila. 

 

6. člen 

(plačilo, odprema in dostava po predračunu in preko ponudnika PayPal) 

V primeru plačila po predračunu, mora kupec celotno kupnino poravnati na podlagi potrjenega 

predračuna v roku 5 dni. Rok plačila začne teči s prejemom predračuna. 

 

V primeru plačila preko ponudnika PayPal mora kupec celotno kupnino poravnati v 

naslednjem koraku, po oddaji naročila. Po kliku na gumb »PayPal«, spletna trgovina kupca 

preusmeri na spletno stran ponudnika PayPal, preko katere kupec nato opravi plačilo kupnine.  

 

V primeru plačila preko ponudnika PayPal kupec plača tudi strošek provizije tega ponudnika 

v višini 3,4% vrednosti plačila. Ta strošek se všteje v končno ceno nakupa in je prost DDV 

obračuna. 

 

V primeru plačila kupnine po predračunu in preko ponudnika PayPal, prodajalec predmet 

nakupa odpremi najkasneje v treh (3) delovnih dneh po prejemu plačila celotne kupnine. 

 

Prodajalec dostavo predmeta nakupa izvede z dostavno službo, kot jo kupec izbere ob 

naročilu, ki predmet nakupa dostavi kot naslovljeno (priporočeno) pošiljko, z možnostjo 

sledenja.  

 

Ob dostavi predmeta nakupa, prodajalec kupcu račun posreduje po elektronski pošti, v kateri 

je tudi povezava do splošnih pogojev, razen v primeru, ko stranka ne posluje z elektronskim 

naslovom, v tem primeru prodajalec račun in splošne pogoje dostavi kupcu v fizični obliki. 

 

V računu je naveden skupni znesek kupnine z razdelitvijo cene za predmet nakupa, morebitne 

provizije za plačilo preko ponudnika PayPal, DDV ter oznako, da je račun plačan.  

 

 



 

7. člen 

(plačilo, odprema in dostava po povzetju) 

V primeru plačila po povzetju, mora kupec celotno kupnino poravnati ob dobavi predmeta 

nakupa, tako da dostavni službi plača celotno odkupnino, na podlagi računa prodajalca. 

 

V primeru plačila kupnine po povzetju, prodajalec predmet nakupa odpremi najkasneje v treh 

(3) delovnih dneh po potrditvi naročila. 

 

Prodajalec dostavo predmeta nakupa izvede z dostavno službo, ki predmet nakupa dostavi 

kot naslovljeno (priporočeno) pošiljko, z možnostjo sledenja ter z odkupnino.  

 

V primeru plačila po povzetju, kupec plača tudi strošek odkupnine, ki znaša 1,50 EUR in 

pripadajoči 22% DDV. Ta strošek se všteje v končno ceno nakupa. 

 

Dostavna služba kupcu izroči predmet nakupa le ob plačilu celotne odkupnine.  

 

Ob dostavi predmeta nakupa, prodajalec kupcu račun posreduje po elektronski pošti, v kateri 

je tudi povezava do splošnih pogojev, razen v primeru, ko stranka ne posluje z elektronskim 

naslovom, v tem primeru prodajalec račun in splošne pogoje dostavi kupcu v fizični obliki. 

 

V računu je naveden skupni znesek kupnine z razdelitvijo cene za predmet nakupa, 

odkupnine, DDV ter stroški odkupnine, ter oznako, da je račun plačan.  

 

IV. Pogoji nakupa na obroke: 

8. člen 

(splošno o nakupu na obroke) 

Kupec lahko izbere nakup na šest (6), dvanajst (12), osemnajst (18) ali štiriindvajset (24) 

obrokov). 

 

Začetni obrok za aparat Alpha-Stim AID vedno znaša 150,00 EUR, začetni obrok za aparat 

Alpha-Stim M pa vedno znaša 200,00 EUR. Prodajalec preostali znesek enakomerno 

porazdeli med preostale obroke. 

 

Pri nakupu Alpha-Stim AID: 

V primeru nakupa na šest (6) obrokov, znaša začetni obrok 150,00 EUR, izmed nadaljnjih pet 

(5) obrokov, pa znaša vsak 169,00 EUR. 

 

V primeru nakupa na dvanajst (12) obrokov, znaša začetni obrok 150,00 EUR, izmed 

nadaljnjih enajst (11) obrokov, pa znaša vsak 76,82 EUR. 

 

V primeru nakupa na osemnajst (18) obrokov, znaša začetni obrok 150,00 EUR, izmed 

nadaljnjih sedemnajst (17) obrokov, pa znaša vsak 49,71 EUR. 

 

V primeru nakupa na štiriindvajset (24) obrokov, znaša začetni obrok 150,00 EUR, izmed 

nadaljnjih triindvajset (23) obrokov, pa znaša vsak 36,74 EUR. 

 

 



 

Pri nakupu Alpha-Stim M: 

V primeru nakupa na šest (6) obrokov, znaša začetni obrok 200,00 EUR, izmed nadaljnjih pet 

(5) obrokov, pa znaša vsak 239,00 EUR. 

 

V primeru nakupa na dvanajst (12) obrokov, znaša začetni obrok 200,00 EUR, izmed 

nadaljnjih enajst (11) obrokov, pa znaša vsak 108,64 EUR. 

 

V primeru nakupa na osemnajst (18) obrokov, znaša začetni obrok 200,00 EUR, izmed 

nadaljnjih sedemnajst (17) obrokov, pa znaša vsak 70,29 EUR. 

 

V primeru nakupa na štiriindvajset (24) obrokov, znaša začetni obrok 200,00 EUR, izmed 

nadaljnjih triindvajset (23) obrokov, pa znaša vsak 51,96 EUR. 

 

V kupnino so že všteti 9,5 % DDV ter stroški dostave. 

 

Pogodba o nakupu na obroke mora biti sklenjena v pisni obliki, v kateri pogodbeni stranki 

natančno dogovorita predmet nakupa, skupno ceno, prvi del kupnine, število preostalih 

obrokov, višino posameznega obroka, datum plačila posameznega obroka ter ostale pogoje 

prodaje, ki so vezani na posameznega kupca. 

 

Kupec lahko kadarkoli predčasno odplača preostanek kupnine brez kakršnih koli stroškov, in 

sicer tako, da v celoti poravna vse preostale obroke kupnine in o tem obvesti prodajalca. 

 

9. člen 

(naročilo nakupa na obroke z neposrednim stikom) 

Kupec lahko prodajalcu posreduje naročilo za nakup na obroke, preko telefonskega klica na 

telefonsko številko 041-980-971, ali preko elektronske pošte na elektronski naslov 

info@alphastim.si, v katerem navede svoje podatke, in sicer: 

- ime in priimek, 

- naslov stalnega prebivališča, 

- davčna številka, 

- elektronski naslov, 

- mobilna telefonska številka, 

ter navede število obrokov, v katerih želi poravnati kupnino in način na katerega želi skleniti 

pogodbo o nakupu na obroke, in sicer elektronsko sklenitev pogodbe ali sklenitev pogodbe po 

povzetju. 

Po prejemu naročila, bo prodajalec pripravil ustrezno pogodbo, glede na izraženo voljo kupca, 

v kateri bo navedel predmet nakupa, celotno kupnino, število obrokov, višino prvega obroka 

kupnine, višino vseh nadaljnjih obrokov kupnine, in splošne roke plačila posameznega obroka. 

 

10. člen 

(naročilo nakupa na obroke preko spletne trgovine) 

Kupec pa lahko naročilo za nakup predmeta nakupa prodajalcu poda tudi tako, da v spletni 

trgovini prodajalca (https://alphastim.si) izbere želeni aparat, kar stori s klikom na gumb »Stopi 

do police«, ki se nahaja ob želenem aparatu, nato pa s klikom na gumb »Dodaj v košarico« in 

mailto:info@alphastim.si
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nato še gumb »Nadaljuj na blagajno«. Za dokončanje naročila mora kupec nato izpolniti 

obvezna polja, z naslednjimi podatki: 

- ime in priimek, 

- naslov stalnega prebivališča, 

- davčna številka, 

- elektronski naslov, 

- mobilna telefonska številka, 

ter označiti kateri način podpisa pogodbe, in sicer »Elektronsko sedaj« (elektronska sklenitev 

pogodbe) ali »Papirnato ob dostavi« (sklenitev pogodbe po povzetju).  

Pri obeh načinih podpisa pogodbe mora kupec za dokončanje naročila obvezno izbrati še 

število obrokov. 

V primeru izbire načina podpisa pogodbe »Elektronsko sedaj«, mora kupec označiti še način 

plačila, in sicer s plačilom po predračunu (Bančno nakazilo) ali preko ponudnika PayPal. Pri 

izbiri načina podpisa pogodbe »Papirnato ob dostavi« je možno le plačilo ob povzetju. 

Po vnosu vseh zahtevanih podatkov, ima kupec možnost preveriti pravilnost le teh, v 

»Košarici« in kasneje tudi na »Blagajni« je razvidna cena aparata, morebitni strošek 

odkupnine pri plačilu po povzetju, višina DDV in celotni skupni znesek kupnine aparata. 

V primeru izbire načina podpisa podobe »Elektronsko sedaj«, mora kupec pred oddajo 

naročila elektronsko skleniti pogodbo in jo elektronsko podpisati ter na »Blagajni« potrditi 

podpis pogodbe in resničnost podatkov v ustreznem okencu. 

Kupec nato odda naročilo s klikom na gumb »Potrdi naročilo«, ali v primeru plačila preko 

ponudnika PayPal na gumb »PayPal«, in od tega trenutka dalje ga to naročilo zavezuje in od 

njega ne more več odstopiti. 

11. člen 

(elektronska sklenitev pogodbe) 

Kupec lahko sklene pogodbo o obročnem nakupu na elektronski način, tako da pogodbo 

podpiše z uporabo komponente Adobe-Sign. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta kupec in 

prodajalec. 

Kupec pridobi osnutek pogodbe na povezavi prodajalca, v osnutku mora kupec izpolniti 

zahtevana polja in nato pogodbo podpisati. Kupec lahko pred podpisom pogodbe preveri svoje 

podatke. Kupec pogodbo podpiše z uporabo komponente Adobe-Sign. Ko pogodbo podpiše 

kupec, jo za tem v roku 3 dni pregleda in podpiše še prodajalec, ki za tem prek podpisne 

komponente (arhiv) kupcu posreduje končno podpisano pogodbo obeh pogodbenih strank. 

Pogodba je sklenjena ko jo podpišeta prodajalec in kupec, torej ko se na pogodbi nahajata 

podpisa in udeležbena žiga komponente Adobe-Sign obeh pogodbenih strank. 

 

12. člen 

(plačilo, odprema in dostava v primeru elektronske sklenitve pogodbe) 

V primeru elektronske sklenitve pogodbe o nakupu na obroke, kupec poravna začetni obrok 

pred odpremo predmeta nakupa, na podlagi predračuna, ki mu ga posreduje prodajalec ali s 

plačilom preko ponudnika PayPal.  



 

V primeru plačila preko ponudnika PayPal mora kupec začetni obrok poravnati v naslednjem 

koraku, po oddani naročila. Po kliku na gumb »PayPal«, spletna trgovina kupca preusmeri na 

spletno stran ponudnika PayPal, preko katere kupec nato opravi plačilo začetnega obroka 

kupnine.  

 

V primeru plačila preko ponudnika PayPal kupec plača tudi strošek provizije tega ponudnika 

v višini 3,4% vrednosti plačila. Ta strošek se všteje v skupni znesek prvega obroka kupnine in 

je prost DDV obračuna. 

 

Prodajalec posreduje kupcu predračun takoj po podpisu pogodbe o nakupu na obroke, v 

katerem jasno navede skupni znesek kupnine, število obrokov, višino začetnega obroka ter 

višino vsakega posameznega nadaljnjega obroka. Kupec mora začetni obrok poravnati v roku 

pet (5) dni od prejema predračuna. 

 

Preostale obroke kupnine kupec poravna do vsakega petnajstega (15.) dne v mesecu, in sicer 

najkasneje do datuma, kot je naveden v računu, ob posameznem obroku, ki ga kupec prejme 

ob dostavi aparata. 

 

Prodajalec predmet najema odpremi najkasneje v treh (3) delovnih dneh po prejemu plačila 

začetnega obroka kupnine. 

 

Prodajalec dostavo predmeta nakupa izvede z dostavno službo, ki predmet najema dostavi 

kot naslovljeno (priporočeno) pošiljko, z možnostjo sledenja.  

 

Ob dostavi predmeta nakupa, prodajalec kupcu izroči v fizični obliki izvod sklenjene pogodbe 

o nakupu na obroke, skupaj z računom. 

 

V računu je naveden skupni znesek kupnine z razdelitvijo cene za predmet nakupa, morebitno 

provizijo za plačilo prvega obroka kupnine preko ponudnika PayPal, DDV, število vseh 

obrokov, višino začetnega obroka ter višino vsakega posameznega nadaljnjega obroka ter 

datum plačila vsakega posameznega nadaljnjega obroka. 

 

13. člen 

(sklenitev pogodbe ob povzetju) 

Kupec lahko sklene pogodbo o nakupu na obroke tudi tako, da ob dostavi predmeta nakupa 

dostavna služba kupcu izroči v podpis pogodbo o nakupu na obroke. Pogodba je sklenjena 

ko jo podpišeta prodajalec in kupec. 

Po prejemu naročila kupca, bo prodajalec pripravil pogodbo, račun ter predmet nakupa 

pripravil za odpremo.  

Prodajalec bo za tem od kupca zahteval potrditev naročila, v primeru naročila z neposrednim 

stikom, in bo po prejemu le tega odpremil predmet nakupa skupaj z zadostnim številom 

izvodov pogodbe o nakupu na obroke.  

Dva izvoda pogodbe, katere je že podpisal prodajalec, bo v podpis kupcu izročila dostavna 

služba ob dostavi, pogodba pa bo sklenjena, ko bo kupec podpisal tisti izvod pogodbe, ki je 

namenjen prodajalcu. 



 

Za vsa ostala vprašanja o podpisu pogodbe ob dostavi se uporabljajo splošni pogoji dostavne 

službe. 

14. člen 

(plačilo, odprema in dostava v primeru sklenitve pogodbe ob povzetju) 

V primeru sklenitve pogodbe o nakupu na obroke ob povzetju, kupec poravna začetni obrok 

s plačilom odkupnine po povzetju, na podlagi računa prodajalca. 

V primeru sklenitve pogodbe po povzetju, kupec plača tudi strošek odkupnine, ki znaša 1,50 

EUR in pripadajoči 22% DDV. Ta strošek se všteje v končno ceno nakupa. 

 

Preostale obroke kupnine kupec poravna najkasneje do datuma, kot je naveden v računu, ob 

posameznem obroku.  

 

Prodajalec predmet nakupa odpremi najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od prejema 

potrditve naročila s strani kupca v primeru naročila z neposrednim stikom, v primeru naročila 

preko spletne trgovine, pa v roku treh (3) delovnih dni od potrditve naročila. 

 

Prodajalec dostavo predmeta nakupa izvede z dostavno službo, ki predmet nakupa dostavi 

kot naslovljeno pošiljko, z možnostjo sledenja.  

 

Dostavna služba kupcu izroči predmet nakupa le ob plačilu odkupnine (začetnega oziroma 

prvega obroka kupnine) in ob podpisu izvoda pogodbe, ki je namenjen prodajalcu.  

 

Ob dostavi predmeta nakupa, prodajalec kupcu izroči tudi te splošne pogoje in račun. 

V računu je naveden skupni znesek kupnine z razdelitvijo cene za predmet nakupa, 

odkupnine, DDV, število vseh obrokov, višino začetnega obroka ter višino vsakega 

posameznega nadaljnjega obroka ter datum plačila vsakega posameznega nadaljnjega 

obroka. 

 

V. Nakup potrošnega materiala: 

15. člen 

(naročilo) 

Kupec lahko potrošni material naroči preko neposrednega stika s prodajalcem ali preko 

spletne trgovine.  

 

Naročilo, plačilo, sklenitev pogodbe, odpremo in dostavo ter ostala vprašanja v zvezi s 

potrošnim materialom, smiselno urejajo določila III. poglavja teh splošnih pogojev glede 

nakupa z enkratnim plačilom.  

 

Pri nakupu potrošnega materiala strošek dostave ni vključen v ceno in ga plača kupec.  

 

Strošek dostave z dostavno službo Pošta Slovenije d.d. znaša 2,50 EUR in pripadajoči DDV. 

Strošek dostave z dostavno službo GLS d.o.o. pa znaša 3,00 EUR in pripadajoči DDV.  

 

Prodajalec nudi ugodnost brezplačne dostave pri nakupu potrošnega materiala v vrednosti 

nad 100,00 EUR. 

Kupec poleg vseh podatkov, kot so določeni v 4. in 5. členu teh splošnih pogojev, pri naročilu 

izbere tudi dostavno službo, preko katere želi dostavo, glede na ceno te dostave.   



 

 

Glede vseh ostalih vprašanj nakupa potrošnega materiala se uporabljajo skupna določila 

prodaje VI. poglavja teh splošnih pogojev, razen garancije za brezhibno delovanje stvari. 

 

VI. Skupna določila prodaje: 

16. člen 

(dostavna služba) 

Prodajalec dostavo opravlja preko dostavne službe Pošta Slovenije d.d. in GLS d.o.o.. 

Za dostavo, plačilo po povzetju in podpisovanje pogodbe ob povzetju, veljajo splošni pogoji 

dostavne službe Pošte Slovenije d.d., ki so objavljeni na spletni strani: 

https://www.posta.si/zakoni-in-splosni-pogoji, ter splošni pogoji dostavne službe GLS d.o.o., 

ki so objavljeni na spletni strani: https://gls-group.eu/SI/sl/splosni-pogoji-poslovanja.  

 

Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane med prevozom ali zaradi neustreznega prevoza. 

Za to škodo odgovarja dostavna služba v skladu z njenimi splošnimi pogoji. 

 

17. člen 

(odgovornost prodajalca za napake) 

Prodajalec zagotavlja, da bo kupcu izročil nov predmet nakupa, brez stvarnih ali pravnih 

napak. 

V primeru stvarnih napak na predmetu nakupa ali potrošnem materialu, ki niso bile znane 

prodajalcu ob odpremi, in ki se pojavijo v roku dveh (2) let od dobave predmeta nakupa ter 

niso posledica povprečne rabe predmeta nakupa, bo prodajalec le te odpravil v roku osmih 

(8) dni po opravljenem pregledu predmeta nakupa in ugotovitvi vzroka napake, če njegova 

odgovornost ni sporna. V nasprotnem primeru, pa mora prodajalec kupcu v roku osmih (8) dni 

od pregleda predmeta nakupa posredovati odgovor v zvezi s stvarno napako. 

Povprečna raba predmeta nakupa pomeni uporaba v trajanju ene (1) ure enkrat (1x) na dan, 

po navodilih za uporabo aparata. 

Vse napake, ki se pojavijo na predmetu nakupa, ki se pojavijo v roku dveh let od dobave, je 

kupec dolžan sporočiti prodajalcu v roku dveh (2) mesecev od ugotovitve napake in mu 

omogočiti pregled predmeta najema. Če kupec tega ne stori, oziroma ne stori pravočasno, 

izgubi vse pravice, ki mu gredo v primeru stvarnih napak. 

 

Kupec ima v primeru stvarnih napak na predmetu nakupa, za katere odgovarja prodajalec, 

pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako, da zniža kupnino glede na zmanjšano 

vrednost predmeta nakupa zaradi te napake, da zamenja predmet nakupa, na katerem obstaja 

napaka, z novim predmetom brez napake, ali pa da odstopi od pogodbe in zahteva vračilo 

plačane kupnine. V vsakem primeru pa ima kupec pravico do povračila škode, ki bi mu nastala 

zaradi napake na predmetu nakupa. 

 

V primeru pravnih napak pa predmetu nakupa, lahko kupec uveljavlja vse pravice v skladu z 

veljavno zakonodajo. 

 

Kupec mora o vseh zahtevkih tretjih oseb v zvezi s predmetom nakupa nemudoma obvestiti 

prodajalca, in hkrati zahtevati od prodajalca, da to napako odpravi, to lahko kupec stori 

https://www.posta.si/zakoni-in-splosni-pogoji
https://gls-group.eu/SI/sl/splosni-pogoji-poslovanja


 

najkasneje v roku enega (1) leta odkar izve za zahtevek tretje osebe, sicer izgubi vse pravice, 

ki mu gredo iz naslova pravnih napak.  

 

V primeru da kupec poseže v notranjost predmeta najema izgubi vse pravice, ki mu gredo iz 

naslova stvarnih napak. 

 

18. člen 

(potrošni material) 

Kupec je dolžan dodatni potrošni material, in sicer prevodno tekočino, samolepilne elektrode 

(AS-Trode™) ter blazinice (EEPS™ ali PEPS™), kupovati izključno pri prodajalcu, v skladu z 

njegovim vsakokratnim cenikom, ki je objavljen na spletni strani https://alphastim.si. Na tak 

način se zagotavlja ustrezno vzdrževanje in ustrezno delovanje predmeta nakupa. 

Če kupec uporablja potrošni material tretjih oseb, prodajalec ne odgovarja za morebitne 

napake, ki se pojavijo na predmetu nakupa pred potekom dveh let od prevzema. 

 

19. člen  

(garancija za brezhibno delovanje predmeta nakupa) 

Prodajalec kupcu ob dostavi aparata AID ali M izroči tudi garancijo proizvajalca za brezhibno 

delovanje tega aparata, in sicer za dobo 5 let od dostave. 

 

Iz naslova garancije ima kupec vse pravice in obveznosti, ki so določene v garancijskem listu. 

Kupec mora vse zahtevke iz naslova garancije uveljavljati v rokih in pogojih, kot so določene 

v garancijskem listu, kar lahko stori neposredno pri proizvajalcu ali z zahtevkom pri prodajalcu. 

 

20. člen 

(servis) 

V primeru napak na predmetu nakupa, ki nastanejo zaradi povprečne rabe, oziroma za katere 

ni odgovoren prodajalec, nudi servisne storitve prodajalec, v skladu z vsakokratnim veljavnim 

cenikom.  

 

Kupec ne sme z ničemer posegati v notranjost predmeta nakupa, in ga v takšnem primeru 

prodajalec ne bo sprejel na servis ter mu ne bo nudil popravila. To velja tudi za primer, če 

kupec poseg v predmet nakupa prepusti tretji osebi.  

 

21. člen 

(odstop od prodajne pogodbe) 

Če kupec, pri sklenitvi pogodbe o nakupu na obroke v elektronski obliki in izbiri načina plačila 

po predračunu, v roku petih (5) dni po prejemu predračuna ne poravna začetnega obroka, se 

šteje, da od pogodbe odstopa in prodajalec ni zavezan k odpremi in dostavi predmeta nakupa, 

kupec pa ni dolžan plačati kupnine.  

Če kupec, pri nakupu z enkratnim plačilom in izbiri načina plačila po predračunu, v roku petih 

(5) dni po prejemu predračuna ne poravna celotne kupnine, se šteje, da od pogodbe odstopa 

in prodajalec ni zavezan k odpremi in dostavi predmeta nakupa, kupec pa ni dolžan plačati 

kupnine.  

https://alphastim.si/


 

Če kupec, pri sklenitvi pogodbe o nakupu na obroke ob povzetju, ob dostavi predmeta nakupa 

ne poravna celotne odkupnine, se šteje, da od naročila odstopa, predmet nakupa pa dostavna 

služba vrne prodajalcu. V tem primeru je kupec je dolžan prodajalcu povrniti le stroške, ki 

nastanejo v zvezi z vračilom pošiljke prodajalcu. 

Kupec in prodajalec ne moreta predčasno odstopiti od prodajne pogodbe zaradi drugih 

okoliščin, ki niso posebej urejene v teh splošnih pogojih ali v posamezni pogodbi o nakupu na 

obroke, razen v zakonsko določenih primerih. 

 
22. člen 

(posebna pravica kupca da odstopi od pogodbe) 

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v štirinajstih (14) dneh po prevzemu predmeta 

nakupa odstopi od prodajne pogodbe. 

 

V primeru tovrstnega odstopa od pogodbe, mora kupec prodajalcu najkasneje na štirinajsti 

(14.) dan po prevzemu predmeta nakupa, posredovati izjavo, da odstopa od prodajne 

pogodbe. Izjavo o odstopu lahko kupec poda tudi na posebnem obrazcu za odstop, ki ga lahko 

najde na spletni strani prodajalca https://alphastim.si, v zavihku »Odstop od pogodbe«. 

Namesto izjave o odstopu lahko kupec v istem roku prodajalcu vrne predmet nakupa skupaj 

s celotno vsebino pošiljke.  

 

V tem primeru mora kupec v štirinajstih (14) dneh po odstopu od prodajne pogodbe prodajalcu 

na njegov poslovni naslov vrniti predmet nakupa z vsem potrošnim materialom, kot ga je prejel 

ob dostavi.  

 

Kupec mora predmet nakupa z vsem potrošnim materialom vrniti s priporočeno pošiljko, ki je 

zavarovana (zaželeno s prvotno že vključeno zaščitno embalažo), tako da onemogoča 

poškodovanje vsebine pošiljke med dostavo (in zmanjša količino novonastalih odpadkov). 

Predmetu nakupa mora kupec priložiti izpolnjen obrazec za odstop, ki ga lahko najde na 

spletni strani prodajalca https://alphastim.si, v zavihku »Odstop od pogodbe«. 

 

Kupec predmeta nakupa ne more vrniti s pošiljko z odkupnino. 

 

Stroški vračila predmeta nakupa prodajalcu bremenijo kupca. 

 

Prodajalec bo kupcu vrnil plačano kupnino najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu 

izjave o odstopu od pogodbe. Vendar pa lahko prodajalec za namen pregleda izdelka, zadrži 

vračilo kupnine tudi po tem datumu, do prejema vrnjenega artikla. 

 

Kupec nima pravice do odstopa po tem členu, če predmet nakupa uporablja več kot je to nujno 

potrebno, da se ugotovi njegovo delovanje. Za ugotovitev delovanja predmeta nakupa 

zadostuje raba pet (5) minut na način, kot je opisan v navodilih za uporabo. 

 

Kupec nima pravice do odstopa po tem členu pri nakupu potrošnega materiala, če je odprl 

pečat embalaže, saj v tem primeru blago ni več primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja 

in zaradi higienskih vzrokov. 

 

 

https://alphastim.si/
https://alphastim.si/


 

23. člen 

(osebni podatki) 

Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca v skladu z Uredbo 

(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (Uredba GDPR) in 

zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov so urejene v Obvestilu o zasebnosti 

in o varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne strani in strank, ki se nahaja na spletni 

strani https://alphastim.si. 

Kupec je dolžan prodajalcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav 

tako je dolžan prodajalca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Kupec s sprejetjem teh 

pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni. 

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov 

glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne upošteva. 

 

24. člen 

(končne določbe) 

Vsakokratno prodajno pogodbo med kupcem in prodajalcem najprej urejajo določila teh 

splošnih pogojev, za ostala vprašanja, ki niso posebej urejena, pa veljajo pravila Zakona o 

varstvu potrošnikov (ZVPot), Obligacijskega zakonika (OZ) o prodajni pogodbi (435. člen do 

526. člen OZ) ter ostalo veljavno pravo Republike Slovenije. 

 

Kupec in prodajalec si bosta morebitne spore iz vsakokratne prodajne pogodbe prizadevala 

rešiti na sporazumen način, če pa to ne bo mogoče, so za reševanje sporov pristojna sodišča 

v Republiki Sloveniji. 

 

Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 6. 3. 2022.  

Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani. 

 

PRODAJALEC: 

DrHladnik d.o.o. 

Zanj direktor Nejc Hladnik, MSc in Management (Portugalska republika)

 

 

 

 

 

 

Verzija: B 
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