Varovanje zasebnosti
V GFK d.o.o. spoštujemo zasebnost obiskovalcev spletnih strani in osebnih podatkov ne
bomo posojali, prodajali ali dali na razpolago tretjim osebam. Podatki, ki nam jih boste
zaupali, bodo za interno uporabo v našem podjetju, za promocijske namene in za
izboljševanje delovanja spletnih strani.
Uporaba kontaktnih obrazcev
Kontaktni obrazec na spletnem mestu GFK (stran http://www.gfkshop.si) zajame in shrani
kontaktne podatke. Uporabnik se z uporabo strinja, da ga lahko naši svetovalci, torej
zaposleni podjetja GFK, kontaktirajo v zvezi s ponudbo podjetja in mu svetujejo pri
nakupu.
Splošni pogoji poslovanja
1. SPLOŠNO
Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med stranko in podjetjem GFK d.o.o. morajo biti pisni.
Ne priznavamo pogojev strank, če so le-ti drugačni od naših, razen v primeru, če je to
posebej dogovorjeno in zapisano. V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju
potrošniških sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/15) izjavljamo, da podjetje GFK d.o.o.
ne priznava nobenega izvajalca IRPS, pristojnega za reševanje potrošniških sporov.
2. CENE IN PLAČILO
Podjetje GFK d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine,
barve, dimenzije ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Popusti se ne
seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov. Če ni drugače navedeno ali določeno, veljajo cene
v evrih (EUR). Cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), ki bo prikazan posebej
v računu. Naročnik lahko opravi plačilo na transakcijski račun podjetja GFK d.o.o. ali pa z
neposrednim plačilom na sedežu podjetja GFK d.o.o. Naši računi so plačljivi, kot je
prikazano na računu oziroma najkasneje v času osem (8) dni od datuma izstavitve računa,
če ni drugače dogovorjeno in potrjeno s strani GFK d.o.o. Če stranka zamuja s plačilom in
tega ne more opravičiti s primerom višje sile, lahko zahtevamo zamudne obresti skladno z
zakonom.
3. DDV
Splošna stopnja DDV je 22 %. V primeru da ste davčni zavezanec, nam prosim posredujte
točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru ne priznavamo
kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.
4. PLAČILNI POGOJI
Stranka je dolžna plačati v skladu z rokom plačila navedenem na računu. V primeru zamude
plačila je stranka dolžna plačati zakonite zamudne obresti.
5. DOBAVA IN DOBAVNI ROKI
Dobavni roki se določajo glede na vsebino ponudbe, upoštevajoč zalogo. Okvirni dobavni
rok je naveden na ponudbi. Dobavni roki začnejo teči po dokončni kupčevi potrditvi
ponudbe.
6. PRIDRŽANJE LASTNIŠTVA
V primeru postopanja stranke v nasprotju z določili pogodbe, še posebej v primerih zamude
plačil, ima podjetje GFK d.o.o. pravico vzeti blago nazaj.
7. OSTALI POGOJI
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v naših prospektih, katalogih, cenikih,
skicah, risbah, kalkulacijah in drugih dokumentih.
8. REŠEVANJE SPOROV
Če v sporazumu oziroma potrditvi ni dogovorjeno drugače, je za reševanje sporov pristojno
sodišče v Celju.

Pravno obvestilo
Vsa besedila, slike, grafike, animacije in druga vsebina spletne strani www.gfkshop.si, so
avtorsko zaščitene, razen, kjer je navedeno drugače. Vsebino spletnih strani ni dovoljeno
kopirati, uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij, razpečavati, spremeniti ali na
kakršenkoli drug način javno reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja GFK
d.o.o.
Vsebino strani si lahko ogledujete, kopirate, natisnete izključno za osebno uporabo v
informativne in neprofitne namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih
straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.
Vsebina strani je informativnega značaja, zato GFK d.o.o. ne prevzema nikakršne
odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli morebitno
škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica uporabe informacij na spletnih straneh.
Fotografije so simbolne narave. Pridržujemo si možnost tipkarskih napak v besedilih.
GFK d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in
podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki
nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.
Naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani pravnih in fizičnih oseb, za
katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe
teh strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Čeprav
delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na naši spletni
strani, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah
popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali
neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih
informacij, ki bi se znašle na naši spletni strani. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo
poskusili v najkrajšem roku odpraviti.
Za logotip ima dovoljenje za uporabo izključno družba GFK d.o.o. Prepovedana je
reprodukcija, ali raba celote, ali dela logotipa v kakršnikoli obliki, razen s pisnim
dovoljenjem družbe GFK d.o.o.

