
Splošni pogoji nakupa (predpogodbene informacije)   

Informacije o trgovski družbi  

MEDIA COMMERCE d.o.o. za trgovanje in storitve MEDIA COMMERCE d.o.o. Mastorska 5, 10000 

Zagreb - Hrvaška OIB: 98602542829 MBS: 080184023 EORI (davčna številka): HR98602542829 

Epoštni naslov: info@magicbaby.si. Info telefon: 01 2406 500 Uradne ure telefonskih operaterjev so 

izključno delovnega dne od 9:00 do 16:00. Podjetje vpisano v Trgovinski register: Gospodarsko 

sodišče v Zagrebu / številka / Tt-95/4720-2. IBAN Erste Banke: HR62 2402 0061 1007 5209 9. Temeljni 

kapital vplačan v celoti v višini od 624 600,00 kn. Člani uprave: Željko Miljanović  

  

 I.  Splošno  

  

Ti pogoji nakupa (Predpogodbene informacije) so del obveznosti Prodajalca skladno z določbami 

Zakona o zaščiti potrošnikov ter služijo tem, da bo kupec, preden kot sklene pogodbo na daljavo, na 

jasen in razumljiv način obveščen o nizu okoliščin, pomembnih za sklenitev, izvrševanje, razveljavitev 

pogodbe, in sicer skladno z zakonsko ureditvijo.  

Pojam Prodajalec se nanaša na:  

podjetje MEDIA COMMERCE d.o.o. za trgovino in storitve, Zagreb, Mastorska 5, OIB: 98602542829, 

tel: 385 1 2406 500, web: https://www.magicbaby.si, e-naslov: info@magicbaby.si.  

Pojem Kupca se nanaša na: klasičnega potrošnika (fizično osebo, ki izven kakršne koli dejavnosti 

naroči in plača kakršen koli izdelek posredstvom storitev spletne trgovine prisotnih na spletni strani 

Prodajalca), ampak tudi na kupce - pravne osebe, obrtnike in trgovce posameznike in fizične osebe, ki 

izvajajo poslovne dejavnosti, in sicer so zadnji zaščiteni z določbami Zakona o zaščiti potrošnikov 

samo takrat, če kupujejo izdelke nepovezano s svojimi poslovnimi dejavnostmi.  

Prodajalec s prodajo preko Spletne strani www.magicbaby.si nastopa v svojem imenu.  

Pogoji nakupa (Predpogodbene informacije) naredijo del pogodbe, sklenjene na daljavo skupaj s 

specifikacijami in ceno/ami kupljenega/ih izdelkov ter se bo pred potrditvijo naročila za nakup 

posameznega izdelka od Kupca zahtevalo, da iste sprejme in izjavi, da je z njimi seznanjen/soglasen. 

Prodajalec zadržuje pravico spremembe pogojev v vsakem trenutku s tem, da navedene spremembe 

začnejo veljati po objavi na teh spletnih straneh.  

Upoštevajte, da ta potrditev naročila (Status naročila: Prejeto) ne pomeni pogodbe na daljavo med 

stranko in MEDIA COMMERCE d.o.o. 

Kupoprodajna pogodba med stranko in MEDIA COMMERCE d.o.o. je sklenjena v trenutku, ko 

ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo, o statusu naročila: “Naročilo 

oddano”). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in obvezujoči ter veljajo tako za kupca 

kot za ponudnika. Za veljavno sklenjeno pogodbo je potrebno, da je Kupec oseba, ki ima popolno 

poslovno sposobnost. Kupec odgovarja za popolnost in resničnost vnesenih podatkov pri registraciji.  

Z uporabo storitev Magic Baby spletne trgovine, sprejemate te Pogoje prodaje. Če niste soglasni s 

pogoji, ne uporabljajte te strani niti preko njih naročajte izdelke.  

    

• Ta spletna stran vsebuje informacije o izdelkih in storitvah podjetja MEDIA COMMERCE d.o.o.  
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ter služi kot elektronsko prodajno mesto – spletna trgovina.  

  

• Pogodba o kupoprodaji izdelkov med Kupcem in Prodajalcem sklenjena je v trenutku prejema 

potrdila Prodajalca o naročilu na e-naslov Kupca.  

  

• Nakup in dostavo izdelkov možno je opraviti samo na območju Republike Slovenije  

  

• Z nakupom izdelkov preko Spletne trgovine se šteje, da je uporabnik prebral, sprejel v 

vednost vsa navedena obvestila in posledično sprejel Splošne pogoje kot sestavni del 

kupoprodajne pogodbe.  

  

• Kupec fizična oseba je lahko samo polnoletna in poslovno sposobna oseba. Pogodbo v imenu 

in za račun mladoletnika ali popolnoma poslovno nesposobne osebe lahko sklenejo njihovi 

zakoniti zastopniki ali skrbniki, delno pa poslovno sposobne osebe pogodbo lahko sklenejo 

samo s soglasjem njihovega zakonitega zastopnika ali skrbnika. Za postopanje, nasprotno tej 

odločbi, Prodajalec ne nosi nobene odgovornosti.  

  

• Kupci so dolžni dati točne, veljavne in popolne osebne podatke ob izpolnjevanju obrazca za 

naročilo.  

  

• Prodajalec, zadržuje pravico ne dobaviti naročilo, če obstaja sum na zlorabo.  

  

• Prodajalec je pooblaščen brez predhodnega obvestila spreminjati vsebino teh Splošnih 

pogojev, asortimana izdelkov, cene istih, druge podatke, povezane s spletno trgovino, enako 

kot in vso ostalo vsebino, zaradi česa so Kupci dolžni pred vsakim nakupom pregledati 

vsebino istega. Nasprotno postopanje osvobaja Prodajalca od kakršne koli odgovornosti.  

  

• Prodajalec se osvobaja vsake odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala na napravah, ki 

omogočajo pristop Spletni trgovini in podatkom, shranjenim na istih napravah pri uporabi 

Spletne trgovine, če je ista nastala zaradi protipravnih delovanj tretjih oseb, računalnih 

virusov ipd. ter drugih naključij, za katere ni odgovoren Prodajalec. Prodajalec je osvobojen 

vsake odgovornosti tudi v primeru nastanka okoliščin, ki onemogočajo uporabo Spletne 

trgovine.  

Predpogodbena obvestila so v razdeljena v nižje razvrščene kategorije/informacije.  

  

 II.  Glavne lastnosti blaga  

Glavne lastnostii blaga: izdelki so prikazani opisno in na fotografijah.  

• Fotografije izdelkov so samo nazorne narave ter ne morejo vedno in v vseh natančnostih 

ustrezati izdelkom, kateri so predmet naročila. Prodajalec posebno poudarja, da vizualna 

identiteta izdelkov prikazan na fotografiji ne mora ustrezati videzu izdelkov v resnici, zlasti 

glede na možnost individualnih nastavitev monitorja ter razlike v zaznavanju barve s strani 

človeškega očesa. Skladno s tem Prodajalec ne more jamčiti popolne soglasnosti barv 



izdelkov z barvami, kako jih uporabniki vidijo na zaslonu svojega monitorja. V primeru 

navedenega neskladja med izdelki, prikazanimi na fotografijah, in dobavljenimi izdelki ne gre  

za pomanjkljivost izdelkov.  

  

• Izdelki, ki jih je možno kupiti, postavljeni so na spletni strani, z vsakim pa prikazanim izdelkom 

navedeni so podatki o specifikaciji izdelkov in cene. Podatki o izdelkih (opis izdelka, cena in 

dr.) prikazani na magicbaby.si podložni so hroščem, nepravilnostim v delovanju aplikacije, 

drugim tehničnim nepravilnostim, tipografskim napakam ipd. V primeru očitnih napak ali 

pomanjkljivosti v pogledu podatkov o izdelkih, prikazanih na http://www.magicbaby.si, 

MEDIA COMMERCE d.o.o. zadržuje pravico do enostranske razveljavitve pogodbe.  

  

• Predmet naročila so lahko samo izdelki, ki so razpoložljivi na skladišču oziroma tisti, ki jih je 

možno dodati v košarico preko Magic Baby spletne trgovine. Zaradi velikega števila naročil, ki 

se hkrati oddajo na http://www.magicbaby.si, lahko se zgodi, da informacija o razpoložljivosti 

izdelkov ni usklajena s stanjem v skladišču podjetja MEDIA COMMERCE d.o.o.. MEDIA 

COMMERCE d.o.o. se obvezuje dobaviti vse naročene izdelke, ki jih v trenutku dobave ima na 

zalogi. Če naročeni izdelek ni razpoložljiv na skladišču, MEDIA COMMERCE d.o.o. bo obvestil 

kupca, da izdelek trenutno ni razpoložljiv, obvestil ga o roku, v katerem je izdelek dobavljiv, 

ter hkrati ponuditi možnost nakupa alternativnega izdelka iz Magic Baby spletne trgovine, ki 

je razpoložljiv za dobavo in ki je po svojih značilnostih najbližji izdelku, ki ga ni možno 

dobaviti. Če artikla ni možno dobaviti ter kupec ne želi alternativnega izdelka, a že je plačal 

znesek za sporni artikel, MEDIA COMMERCE d.o.o. bo opravil kupcu vračilo sredstev za ta 

artikel, na isti način, kako je plačan.  

  

 III.  Naročanje  

  

1. Izberite izdelek ali njih več in kliknite “Dodaj v košarico"  

- pomembno je, da izberete in barvo/zvrst izdelka, če ta možnost obstaja na izdelku.  

- lahko nadaljujete nakup ali takoj naročite na meniju, ki se vam pojavlja, s klikom na "Nakup"  

2. Kliknite na svojo "Košarico" (zgornji desni kot strani) - preverjajte stanje izdelka in izbrišite 

odvečne ali dodajte tiste, ki jih želite  

3. Kliknite na opcijo "Nakup"  

- prijavite se (če niste registrirani uporabnik, vas vmesnik išče, da se najprej registrirate)  

4. Vnesite zahtevane podatke in izberite način dostave. Nato kliknite na "Nadaljuj".  

5. Preverjajte vse podatke, odobrite pogoje nakupa in kliknite na "Pošlji naročilo" če ste izbrali 

splošno položnico ali plačilo po povzetju. Če ste se odločili za plačilo s kartico, kliknite "Nadaljuj 

do Pay Waya", da zaključite postopek plačila.  

- če sta naslov za dostavo in izstavitev računa enaka, pustite kljukico označeno kot privzeto  

- če želite spremeniti naslov za izstavitev računa, umaknite kljukico in vpišite nov naslov  
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6. Doslej ste napravili naročilo oziroma poslali poizvedbo osebju spletne trgovine "Magic Baby".  

7. Naše osebje bo na podlagi vašega naročila (poizvedbe) preverjalo dostopnost naročenih izdelkov 

in bo stopili v stik z vami v roku 48 ur, če je naročilo oddano v delovnem času webshopa (pon-

pet: 8:00-16:00h)  

         

• Znesek in višina popusta je izražena na računu, ki vam bo poslan skupaj z blagom  

• Ostali popusti veljajo za vse zvrsti plačil: splošna položnica/virman/elektronsko bančništvo, 

kartično plačevanje in povzetje, ki ga obračunamo na ponudbi, ki vam je pošiljamo in na 

podlagi katere opravite plačilo  

 •  Popusti se ne seštevajo  

        

8. Če ste ob naročanju izbrali možnost plačevanja po povzetju, blago se pošilja na dobavo 

oziroma je sklenjena pogodba o nakupu. Če blago med dostavo brez upravičenega razloga odbijete 

prevzeti, plačate manipulativne stroške vračila.        

9. Če ste izbrali možnost plačevanja s splošno položnico/virmanom ali elektronskim 

bančništvom, rok plačila pridobljene ponudbe je 3 dni.   

               Po izteku tega roka naročeno blago ni več rezervirano za vas!  

  

 IV.  Pogoji in roki plačila, pogoji dobave blaga, čas dobave blaga  

  

Blago se naroča po elektronski poti, z izbiro določenega izdelka ter shranjevanjem istega v košarico. 

Blago se se šteje kot naročeno v trenutku, kadar kupec pošlje naročilo in način plačevanja. Po 

naročanju, in sicer najkasneje v roku 48 urah prodajalec kupcu pošlje potrdilo o morebitni dostavi, če 

je naročilo opravljeno v delovnem času webshopa (pon-pet: 8:00-16:00h). Če so na voljo vsi artikli v 

naročilu, prodajalec kupcu pošlje naročilo za dostavo.  

Po sprejetju naročila ter pod pogojem razpoložljivosti izdelka in jasno definiranega načina plačevanja, 

sklenjena je pogodba o nakupu.  

  

Načini plačila    

  

1. S kreditnimi karticami   

Sprejemamo naslednje kreditne kartice: Diners®, MasterCard®, Maestro® in Visa.  

Omogočamo obročno plačevanje z Maestro kartico, 1-12 obrokih brezobrestno ali z Diners karticami, 

1-36 obrokih brezobrestno.  

Povezavo na varne strani za online plačevanje dobili boste takoj po sprejemu vašega naročila. Če 24 

ur potem ne dobimo potrdila transakcije, ugotovili bomo, da ste odstopili od naročila. Potem ko ste 

potrdili transakcijo, denar NE bo takoj snet z vašega bančnega računa, ampak šele takrat, ko končno 



ugotovimo vse v zvezi vašega naročila. V koliko nekaterih artiklov ni na skladišču, ali niste zadovoljni z 

izbiro barve, ki vam je ponujamo: lahko se dogovorimo, da obremenimo vaš bančni račun za znesek, 

zmanjšan za vrednost izdelkov, od katerih ste odnehali, lahko izberete drugi artikel v isti vrednoti, ali 

tudi lahko popolno odstopite od naročila in takrat denar sploh ne bo snet z vašega bančnega računa. 

Ko enkrat potrdite transakcijo, ne morete v naročilo dodati artikla in povečati znesek, saj morate za 

novi artikel storiti novo naročilo.  

  

2. Splošna položnica/virman/elektronsko bančništvo  

    

 Po potrdilu spletnega naročila uporabnik dobi na e-naslov podatke za plačilo (predračun). Rok za 

plačilo je 3 dni. Izdelke pošiljamo potem, ko so sredstva izplačana na naš žiro račun.  

  

Plačevanje  se stori na IBAN Erste banke: HR62 2402 0061 1007 5209 9 (Referenca prejemnika je 

HR00 in potem številka vašega naročila)  

  

3. Plačilo po povzetju  

    

Naročene izdelke pošiljamo najkasneje v roku od 3 delovnih dni, če je naročilo narejeno v delovnem 

času webshopa (pon-pet: 8:00-16:00h), čeprav je to večinoma hitreje. Uporabnik vrednoto izdelka 

plačuje dostavni službi ob prejemu paketa.  

  

Dostava:  

  

A) Če ste izbrali drugo izbiro plačila, vam pošiljamo ponudbo, vi pa v roku od 3 delovnih dni storite 

plačilo na naš račun (elektronskim bančništvom/splošno položnico/virmanom), in nas obvestite o 

opravljenem plačilu po naši e-pošti webshop@magicbaby.si.  

B) Če ste izbrali tretje možnost, čakajte na dobavo paketa in plačajte račun pri prevzemanju.  

C) Če ste izbrali prvo možnost in plačali, šele čakate na dostavo paketa.  

POGOJI UPORABE  

  

V primeru, da niste zadovoljni z dobavljenim izdelkom, lahko ga vrnete v roku 14 dni in vam vračamo 

denar! Z uporabo teh spletnih strani Končni uporabnik/Kupec potrjuje, da je seznanjen in soglasen s 

Splošnimi pogoji in vsemi ostalimi odstavki poslovanja (PDF).  

Prodajalec je podjetje Media Commerce, Majstorska 5, Zagreb, Hrvaška, Končni uporabnik je 

obiskovalec teh strani, kupec pa je obiskovalec strani, ki izpolni elektronsko naročilnico ter opravi 

plačilo preko kreditne kartice, splošne položnice/virmana/alektronskega bančništva ali po povzetju.  



Dostavo opravimo preko kurirske službe GLS, blago se pa v največjem številu slučajev pošilja na 

dobavo isti ali naslednji delovni dan od sprejetja plačila (virman, kartično, payway). Če ste izbrali 

plačati blago ob prevzemu (po povzetju), blago se v največjem številu slučajev pošilja na dobavo isti 

ali naslednji delovni dan od sprejetja naročila, pod pogojem, da je naročilo opravljeno v delovnem 

času webshopa (pon-pet: 8:00-16:00h).  

  

magicbaby.si je registrirana domena podjetja Media Commerce d.o.o.  

  

OBVESTILO O PIŠKOTKIH  

  

Naša spletna stran uporablja piškotke (eng. cookies) za podajanje boljše uporabniške izkušnje, 

funkcionalnosti in shranjevanja podatkov o vaših naročilih. Z nadaljevanjem pregleda spletne strani 

magicbaby.si, se strinjate z uporabo piškotkov. Če se ne strinjate z uporabo teh piškotkov, jih prosimo 

onemogočajte spremljajoč navodila v tem Obvestilu o piškotkih, kako se piškotki s te spletne strani 

ne bi lahko poslali na vašo napravo.  

  

REGISTRACIJA IN E – NOVICE  

  

Pri registraciji vsak uporabnik ima možnost prijave na naše e-novice.  

Če niste registrirani uporabnik oziroma kupec, vendar pa želite sprejemati naša obvestila, lahko se 

prijavite na naše e-novice v spodnjem delu začetne strani. Vpis je preprost in je treba vnesti e-naslov, 

saj boste potem dobilio potrdilo vpisa na isti naslov ter preko njega lahko urejate svoje podatke.  

  

    

PRIPOMBE IN PRITOŽBE  

  

Odgovor na pritožbo Media-Commerce d.o.o. obvezuje se dati v roku, določenem z Zakonom o zaščiti 

potrošnikov. Skladno s tem, Spletna trgovina magicbaby.si (Media Commerce d.o.o.) vam omogoča, 

da svoje pisne pritožbe, povezane s spletnim nakupom pošiljate na e-naslov: webshop@magicbaby.si 

Na vse pripombe in pritožbe odgovorili vam bomo v roku od maksimalno 15 dni.  

  

Politika zasebnosti  

  

IZJAVA O ZAŠČITI IN ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV  

  



Podjetje Media Commerce d.o.o. se zaveza k varovanju osebnih podatkov kupcev tako, da zbira samo 

Commerce d.o.o. informira kupce o načinu uporabe prikupljenih podatkov, redno daje kupcem 

možnost izbire ob uporabi njihovih podatkov, vključujoč možnost odločitve, ali želijo, da se njihovo 

ime ukloni sseznamov, ki se uporabljajo za trženjske kampanje.  

Vsi podatki o uporabnikih so strogo varovani in so dostopni samo delavcem, ki so jim tisti podatki 

nujni pri opravljanju dela. Vsi delavci podjetja Media Commerce d.o.o. so pristojni za upoštevanje 

načela zaščite zasebnosti. Media Commerce d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitno škodo na 

računalniku, nastalo s prevzemanjem datotek s te spletne strani ali s spletnih strani do katerih 

uporabniki pridejo preko povezav s te strani. Media Commerce d.o.o. je skladno s čl. 18 a Zakona o 

varovanju osebnih podatkov ("Narodne novine" br. 106/12) imenoval uslužbenca za varovanje 

osebnih podatkov. Kontakt podatki uslužbenca za varovanje osebnih podatkov:  

  

Marko Miljanović  

Tel: +385 1 240 6500  

E-naslov: marko@media-commerce.com.hr  

  

Vse spremembe politike zasebnosti bodo pravočasno objavljene na tej strani ali dostopne 

uporabnikom na neki drugi primerni način.  

  

IZJAVA O VARNOSTI ONLINE PLAČEVANJA  

  

Ob plačilu pri naši spletni trgovini uporabljate T-Com PayWay – napredni sistem za varno sprejetje 

plačilnih kartic po spletu.  

  

INFORMACIJE O PODJETJU  

  

Podjetje: MEDIA-COMMERCE d.o.o., OIB: 98602542829  

Sedež: Zagreb, CMP Savica Šanci, Majstorska 5  

Registrsko sodišče: Gospodarsko sodišče v Zagrebu, MBS: 080184023   

Pravna oblika: družba z omejeno odgovornostjo, ustanovitelj: Željko Miljanović  

Osnovni kapital: 624.600,00 kn vplačan v celoti  

IBAN: HR1625000091101031349, Addiko Bank d.d.  

  

X. Politika piškotkov  

  



Kako bi ta spletna stran delovala brezhibno z vsemi svojimi funkcionalnostmi ter da bi lahko naprej 

delali na izboljšanju strani in uporabniških izkušenj, potrebni so nam piškotki (eng. cookies). Proti 

regulacijam Evropske unije, od 25.03.2011. obvezni smo pred sprejetjem piškotkov zaprositi vaš 

pristanek. To pomeni, da z uporabo te spletne strani pristanete na uporabo teh datotek. Če 

onemogočate piškotke, ne boste lahko uporabljali posameznih funkcionalnosti spletnega mesta, ki so 

podprete s to tehnologijo.  

Kaj so piškotki?  

Piškotek je majhna tekstualna datoteka, ki se samodejno shranjuje na vaš računalnik, tablični 

računalnik ali mobilni telefon ("Naprava"), kadar prvič obiskujete določeno spletno mesto. Po prvem 

obisku, kadar spletni brskalnik zahteva identično stran s strežnika, piškotki se z uporabniškega 

računalnika pošiljajo na strežnik. Na ta način strežnik ima možnost identifikacije in spremljanja 

spletnega brskalnika. Termin cookies uporabljamo za vse datoteke, ki na predhodno opisani način 

zbirajo podatke. Obstaja nekoliko tipov piškotkov:  

Začasni piškotki – piškotki, ki se samodejno brišejo potem, ko zaprete brskalnik (browser). S pomočjo 

njih spletna mesta shranjujejo začasne podatke (npr. izdelke v košarici za nakup)  

Trajni piškotki: ostajajo shranjeni na vašem računalniku tudi po zapiranju spletnega brskalnika. S 

pomočjo njih spletne strani shranjujejo podatke - najpogostejše gre za vaše nastavitve pri uporabi 

strani. Trajni piškotki bodo ostali na vašem računalniku tako dolgo, dokler jih ročno ne odstranite ali 

dokler jim ne iztekne rok.  

Piškotki prve strani: prihajajo s spletnega mesta, ki ga obiskujete, lahko so pa začasni ali trajni. S 

pomočjo njih spletna mesta shranjujejo podatke, kot sta ime in geslo, s ciljem, da se ne morate 

prijavljati pri vsakem obisku.  

Piškotki tretje strani: pripadajo različnim domenam iz tega prikazanega v naslovnem traku. Spletne 

strani lahko vsebujejo vsebino iz drugih področij (kot so banneri), kar odpira možnost za spremljanje 

uporabniške zgodovine pregledavanja. Možnosti nastavitev zasebnosti v večini sodobnih brskalnikov 

omogoča blokiranje piškotkov tretje strani.  

  

 Kako onemogočati piškotke?   

Z izklopom piškotkov odločate, ali boste dovolili njihovo shranjevanje na svojem računalniku. 

Nastavitve se lahko kontrolirajo in spreminjajo v vašem spletnem brskalniku. Če onemogočate 

piškotke, ne boste lahko uporabljali posamezne funkcionalnosti spletne strani.  

Uporabniki lahko postavijo svoj brskalnik, da opozarja o prisotnosti piškotkov in odloča, ali jih želi 

sprejeti ali odbiti. Poleg tega uporabnik lahko obriše piškotke skozi funkcije dostopne v vsakem 

spletnem brskalniku.  

Natančni opisi kontrole piškotkov za posamezne brskalnike: Chrome, Firefox, Internet Explorer, 

Opera, Safari.  

Ali magicbaby.si uporablja piškotke in zakaj?  

Da, z glavnim ciljem, da naše spletne strani omogočajo čim boljšo uporabniško izkušnjo. Poleg toga, 

uporabljamo jih še za:   



Spremljanje statistik obiskanosti: piškotki zbirajo informacije o interakcijah obiskovalcev na naših 

spletnih stranah. Uporabljajo se za shranjevanje tudi drugih podatkov, povezanih z uporabniškimi 

dejavnostmi.  

Za normalno funkcioniranje spletnega programa: piškotki služijo za normalno funkcioniranje 

določenih možnosti spletnega mesta, i uporabnikom olajšujejo pristop vsebini.  

  

  XI. Vlaganje pritožb potrošnika  

  

V primeru, da ste iz katerega koli razloga nezadovoljni, lahko vložite pritožbo podjetju Media 

Commerce d.o.o.  

Pritožbe se lahko vložijo v pisni obliki po elektronski ali navadni pošti ter ustno po telefonu:  

  

• telefonsko številko: +385 1 2406 500,  

• e-naslov: info@magicbaby.si,  

• poštni naslov: Media Commerce d.o.o., Majstorska 5, 10 000 Zagreb  

  

Prosimo, da v pritožbi navedete svoje podatke: ime in priimek, naslov za dostavo odgovora. Zaradi 

čim hitreje utrditve konkretnega naročila, za katerega vlagate pritožbo, v pritožbi navedite tudi 

številko naročila, štervilko računa ali svoje uporabniško ime. Media Commerce d.o.o. bo vam potrdila 

sprejetje pritožbe pisno in brez odlašanja, odgovor pa boste dobili v pisni obliki najkasneje 15 dni od 

dneva sprejetja pritožbe.  

  

    

    

  XII. Odgovornost za materialne pomanjkljivosti  

  

Prodajalec odgovarja za materialne pomanjkljivosti stvari, ki jih prodaja na svojih straneh skladno s 

pozitivnimi predpisi Republike Hrvaške, zlasti z Zakonom o obveznih odnosih.  

Naročene izdelke pred pakiranjem pregledujemo in kontroliramo pravilnost, artikli se pa pakirajo na 

način, da se pri običajni manipulaciji v transportu/dostavi ne poškodujejo. Kupec je dolžan pri 

prevzemanju pregledati pakiranje pošiljke. Če pakiranje pošiljke ima vidnih poškodb/pomanjkljivosti, 

vas prosimo, da na to takoj opozorite dostavljavca in skupaj z njim odprete pošiljko. Če je kateri koli 

od izdelkov poškodovan, skupaj z dostavljavcem naredite zapisnik o poškodbi pošiljke s svojim 

podpisom in podpisom dostavljavca. En izvod zapisnika ostaja vam, drugi pa dostavljavcu. Paketa ne 

prevzemajte, temveč ga vrnite dostavljavcu, ki ga bo vrnil na naš naslov, potem pa vas prosimo, da 

nas kontaktirate po e-pošti info@magicbaby.si zaradi dogovora o nadaljnjem postopanju v zvezi z 

nastalo poškodbo.  



Pri sprejetju blaga je preveritev pravilnosti naročila odvisna od kupca ter je kupec dolžan primerjati 

prejete artikle z računom. Če nekaj manjka, takoj to omenite dostavljavcu, ki bo opravil vračilo 

paketa, saj naknadnih reklamacij ne uveljavljamo. Šteje se, da izdelki, ki so prejeti s strani Kupca niso 

imeli vidnih pomanjkljivosti. Kupec s podpisom na dostavnico kurirske službe potrjuje količino 

prevzetega blaga, nepoškodovanost embalaže in nepoškodovanost samega izdelka. Za blago, ki ga 

Prodajalec (Media Commerce d.o.o.) pošilja preko dostavne službe, tveganje za poškodbe in/ali 

pomanjkanje blaga oziroma ne dobavo celotne pošiljke, prehaja na Kupca v trenutku podpisa na 

dostavnico kurirske službe, in sicer, da je prevzel blago proti specifikaciji in v nepoškodovani 

embalaži.  

Prodajalec bo na sprejeto pritožbo Kupcu odgovoril najkasneje v roku od 15 dni. Prodajalec bo štel 

reklamacijo za veljavno, če na podlagi zapisnika dostavljavca in/ali pregleda izdelka utrdi, da ustreza 

pogojem za reklamacijo skladno z Zakonom o obveznih odnosih in Zakonom o zaščiti potrošnikov.  

V tem primeru Prodajalec bo po sprejetju veljavne reklamacije Kupcu ponujal zamenjavo izdelka ali 

vračilo celotnega plačanega zneska v primeru, da gre za izdelke s pomanjkljivostmi ali napačno 

dobavljenim izdelkom, oziroma o svojem strošku poslati Kupcu izdelke, ki jih je Kupec naročil, ampak 

mu niso dobavljeni. Če se utrdi, da reklamacija ni veljavna, tj. če Prodajalec odbije reklamacijo, Kupec 

bo plačal poštnino v višini od 20,00 kn (če je znesek za prvotno dostavo že enkrat plačan), oziroma v 

višini od 40,00 kn (če znesek za prvotno dobavo ni bil plačan), kako bi blago ponovno bilo poslano na 

izbrani naslov dobave.  

  

  XIII. Zamenjava, vračilo blaga in reklamacije Vračilo blaga  

  

Kupec ima pravico do vračila blaga v naslednjih primerih:  

• dobava blaga, ki ni naročeno,  

• dobava blaga, ki ima napako ali poškodbe, ki niso nastale v transportu in jih ni bilo možno 

videti pri preveritvi pošiljke ob prevzemanju,  

• drugi primeri skladno z zakonskimi okvirji.  

Zamenjava blaga  

  

V primeru, kadar kupljeni izdelek ima pomanjkljivost in je Kupec o tem pravočasno obvestil 

Prodajalca, Kupec lahko zahteva zamenjavo kupljenega izdelka. Kupec je dolžan reklamirani izdelek 

dostaviti v nepoškodovani originalni embalaži, z vsemi priloženimi deli, izdelek pa ne sme biti 

uporabljan, opran ali poškodovan. Izdelkov z vidnimi poškodbami, izdelkov, ki jih je kupec poskušal 

popraviti ali predelati, izdelkov, ki so poškodovani zaradi neprimerne uporabe ter izdelkov brez 

originalne embalaže ni možno zamenjati.  

  

Postopek reklamacije  

  



Prodajalec bo odobril vračilo blaga kupcu po opravičeni reklamaciji, sprejeti izključno pisno po e- 

pošti. V tem primeru vas prosimo, da nam pošljete informacije s številom naročila, številom računa ali 

vašim uporabniškim imenom in opisom reklamacije po e-pošti na info@magicbaby.si.  

  

Če gre za poškodbo in/ali napako dobavljenega blaga, kupec je treba poslati tudi fotografijo 

navedene reklamacije, kako bi se ista upoštevala na podlagi fizičnega dokaza. Na sprejeto pritožbo 

Prodajalec bo potrošniku odgovoril najkasneje v roku od 15 dni. Prodajalec bo reklamacijo štel za 

veljavno, če s pregledom izdelka utrdi, da ustreza pogojem za reklamacijo skladno z Zakonom o 

obveznih odnosih in Zakonom o zaščiti potrošnikov. V primeru upravičene reklamacije omogoča se 

razveljavljanje pogodbe z vračilom vplačanega zneska ali zamenjava izdelka. V primerih, kadar se 

izdelek lahko zamenja z novim in kadar se za izdelek lahko vrne denar, na vaš naslov pošiljamo 

dostavno službo, ki pobere reklamirani izdelek in ga vrne na naše skladišče. Kadar izdelek pride na 

skladišče, pošiljamo vam obvestilo o vračilu denarja/pošiljanju nadomestnega izdelka. V primeru 

nezmožnosti dobave drugega blaga, prodajalec bo nadoknadil kupcu vrednoto blaga, ki ga ni več 

možno dobaviti. V primeru vračila blaga, ki ni nastal zaradi napake trgovca, kupec nosi vse 

manipulativne stroške, ki so nastali in sam organizira vračilo pošiljke.  

V primeru spora glede upravičenosti reklamacije in/ali načina, na katerega je izdelek vrnjen, izdelek 

se bo dal na ekspertizo izvedencu ali strokovni pravni osebi. V primeru, da se z ekspertizo utrdi 

opravičenost reklamacije, ves strošek zamenjave izdelka nosi Media Commerce d.o.o., v primeru pa 

neopravičene reklamacije bo strošek nesel kupec.  

  

XIV.  Enostranska razveljavitev pogodbe o nakupu izdeleka  

  

Skladno z Zakonom o zaščiti potrošnikov kupec je pooblaščen enostransko prekiniti pogodbo, ne 

navajajoč razloge za to v roku od 14 dni od datuma dobave izdelka. Rok za prekinitev pogodbe začne 

teči od dneva, kadar je kupec prejel izdelek. Kupec mora obvestiti prodajalca o odpovedi pogodbe 

pisno (po elektronski pošti), uporabljajoč standardni informacijski obrazec za enostransko 

razveljavitev pogodbe predpisan s Pravilnikom o pravicah potrošnikov na enostransko razveljavitev 

pogodbe, sklenjene na daljavo, in pogodbe sklenjene izven poslovnih prostorov (lahko ga prevzamete 

na tej povezavi). Pogodba se šteje kot razveljavljena takrat, kadar prodajalec prejme pisno obvestilo, 

o čem bo brez odlašanja obvestil Kupca po elektronski pošti. Kupec mora opraviti vračilo blaga brez 

odlašanja, a najkasneje v roku od 14 dni od kadar je, skladno s členom 74. Zakona o zaščiti 

potrošnikov, obvestil prodajalca o svoji odločitvi, da razveljavi pogodbo. Šteje se, da je kupec opravil 

svojo obveznost pravočasno, če pred iztekom navedenega roka pošlje blago ali ga odda prodajalcu 

oziroma osebi, ki jo je prodajalec pooblastil, da prejme blago. Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu 

vrnil celoten znesek vplačanih sredstev v roku od 14 dni, rok pa začne teči od dneva, kadar je blago 

vrnjeno prodajalcu oziroma potem, ko potrošnik prodajalcu dostavi dokazilo, da je blago poslal nazaj 

prodajalcu, če bi o tem prodajalec bil obveščen pred prejetjem blaga. Kupec, ki izkoristi svojo pravico 

do enostranske razveljavitve pogodbe je dolžan sam nesti neposredne stroške vračila izdelka. Skladno 

s členom 77. odstavek 5. Zakona o zaščiti potrošnikov, kupec je odgovoren za vsako zmanjševanje 

vrednote kupljenega izdelka, ki je rezultat rokovanja s kupljenim izdelkom. Za rokovanje/uporabo 

izdelka šteje se na primer: uporaba vozička na odprtem in/ali uporaba avtosedeža v avtomobilu. 

Prodajalec utrjuje pogoje vračila - odstotke zmanjševanja zneska vračila kupcu zaradi zmanjševanja 

vrednote izdelka. Iz higienskih razlogov stekleničke, tolažilne dude, grizala za desni in druge podobne 



dodatke ni možno vrniti niti zamenjati za drugi artikel oziroma odstotek zmanjševanja zneska vračila 

za te izdelke iznaša 100 %. Ostali izdelki se morajo vrniti neuporabljeni/ne nošeni in nepoškodovani v 

originalni nepoškodovani embalaži, saj se v nasprotnem primeru znesek vračila zmanjšuje za 100 %. 

Poleg tega pravica do enostranske razveljavitve pogodbe z Zakonom je izključena v več primerih, saj 

tako za kozmetiko (kompleti za higieno in drugi kozmetični izdelki) ni možnosti vračila na podlagi 

zakona. Sezonske artikle je možno vrniti ali zamenjati izključno v času trajanja sezone oziroma 

zamenjave in vračila po zaključku sezone/dneva, kadar se obeležuje določeni praznik, niso možna.  

  

  XIV.  Trajanje pogodbe  

  

Pogodba, ki je Kupec sklene s Prodajalcem, je enkratna pogodba o kupoprodaji izdelka na daljavo, ki 

je konzumiran z dobavo blaga ter opravljenim plačilom s strani kupca, v primeru, da ne bo 

razveljavljena. Te Predpogodbene informacije so sestavni del pogodbe.  

  

 XV.  Platforma za spletno reševanje sporov Evropske unije  

  

S posebno regulativo Evropske unije, od 15. 2. 2016. po celotni EU spore, povezane s spletnimi 

nakupi, bo možno reševati preko ODR platforme, ki ji lahko pristopite tukaj.  

To pomeni, da če se srečate s težavo pri spletnem nakupu znotraj EU (poškodovan izdelek, 

nezmožnost zamenjave izdelka itn.) svojo pritožbo lahko na hitrejši in bolj preprost način vložite na 

zgornji povezavi. Platformo lahko uporabljajo tudi potrošniki in trgovci, pritožbo pa je možno vložiti 

na katerem koli od 23 uradnih jezikov EU.  

  

XVI.  Končne določbe   

S sprejetjem teh pogojev prodaje kupec pristaja na določbe teh pogojev ter sprejema, da so oni 

sestavni del kupoprodajne pogodbe.  

Prevzemite Obrazec za enostransko razveljavitev pogodbe.  

https://www.magicbaby.hr/media/gaussdev/documents/Opci-uvjeti-kupnje.pdf
https://www.magicbaby.hr/media/gaussdev/documents/Opci-uvjeti-kupnje.pdf

