
Splošni pogoji 
 

Naš čas, d. o. o. se zavezuje: 

 da bo v 7 dneh po prejemu naročila pričel dostavljati želeno edicijo na želeni naslov,  

 da bo po prejemu pisne odpovedi z mesecem, ki sledi, prenehal pošiljati izvode,  

 da bo v primeru nedostave izvoda najkasneje v treh dneh po prejetju reklamacije dostavil manjkajoči izvod.  

 

Obveznosti in pravice naročnika: 

 naročnik je vsak prejemnik izvoda, ki se pri naročilu na časopis izkaže z imenom, priimkom oz. nazivom (za 
 pravne osebe) in naslovom,  

 naročnik se zaveže da bo do roka  poravnal račun za naročnino za tekoči mesec,  

 naročnik ima pravico prejemati račun na drug naslov kot časopis,  

 naročnik ima pravico prenaročiti izvod na katerikoli naslov v Sloveniji. Obvestilo o prenaročilu mora biti poslano 
 vsaj teden pred želeno spremembo dostave,  

 cene naročniškega razmerja so določene po ceniku.  

 

Naročila in prenaročitve nam sporočite 

 po telefonu 03/ 898 17 50,  

 po faksu 03/ 897 46 43 ali  

 po elektronski pošti suzana@nascas.si.  

 

Odpoved naročniškega razmerja mora biti pisna, poslana po pošti ali faksu in začne veljati z mesecem, ki sledi prejemu 
odpovedi, razen če ni bilo dogovorjeno drugače. 

Za vse dodatne informacije, reklamacije ali pripombe 

 pokličite na  telefonsko številko 03/ 898 17 50 ali  

 pošljite sporočilo na e-naslov: suzana@nascas.si. 

 

Varovanje zasebnosti 

Podjetje Naš čas, d. o. o., spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja visoko raven varovanja podatkov in se zavezuje, da bo vaše 
podatke skrbno hranilo in jih uporabljal samo z namenom analiziranja naročnikov, tržnih raziskav ter predstavitev izdelkov in 
storitev Naš čas, d. o. o.  ter da jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretjim osebam. 

Posameznik lahko po 73. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) kadarkoli zahteva, da Naš čas, d. o. o., trajno ali 
začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Naš čas, d. o. o. je dolžan v 15 dneh po 
prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter v nadaljnjih 5 dneh o tem 
obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Naš čas, d. o. o. 

OPOMBA: Naš čas, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko spremeni pogoje popustov. 


