KAKO ODDATI NAROČILO NA GOMEZ.SI

Pojdi na stran izdelka

Dodaj izdelek v
košarico

Nadaljevanja
nakupovanja

Količina košarice
in spremembe

Za oddajo naročilo v spletni trgovini gomez.si, pojdite na stran izdelka, ki ste ga izbrali iz ponudbe spletne
trgovine gomez.si.

Na strani izbranega izdelka kliknite „Dodaj v košarico“. Če je izdelek na voljo, bo dodan v Košarico
(pojavi se obvestilo, da je izdelek dodan v Košarico). Če izdelek ni na voljo (ali ni na voljo v količini, ki ste
jo izbrali), izdelek ne bo dodan v Košarico (ali ne bo dodan v količini, ki ste jo izbrali) in pojavi se
obvestilo, da izdelek ni na voljo ali ni na voljo v količini, ki ste jo izbrali (ali drugo podobno obvestilo).

Če želite nadaljevati z oddajo naročila (tj. dodati v košarico druge izdelke), na strani vsakega izdelka
kliknite „Dodaj v košarico“ in izdelek bo dodan v Košarico. Nadaljujte tako dolgo, dokler v tvoji Košarici
niso vsi izdelki, ki jih želite naročiti.

Če si želite ogledati vsebino Košarice, kliknite na gumb „Košarica” v zgornjem desnem kotu strani.
Pojavili se bodo izdelki, ki so trenutno v vaši Košarici (skupaj s količino, ceno in popustom, ki izhaja iz
Programa Gomez Club, če ste vanj včlanjeni).
Ob tej priložnosti lahko v košarici spremenite:

če želite izdelek odstraniti iz košarice, pred izbranim izdelkom kliknite gumb „Odstrani”,



če želite spremeniti količino izbranega izdelka v Košarici, kliknite ustrezen gumb za
zmanjšanje ali povečanje količine pri izbranem izdelku, nato pa klikni gumb „Preračunaj” da
shranite spremembo.

Pojavilo se bo obvestilo o posodobitvi Košarice in trenutna vsebina Košarice.
Če izdelek ni na voljo (ali ni na voljo v količini, ki ste jo izbrali), izdelek ne bo dodan v Košarico (ali ne bo
dodan v količini, ki ste jo izbrali) in pojavilo se bo obvestilo, da izdelek ni na voljo ali ni na voljo v količini,
ki ste jo izbrali (ali drugo podobno obvestilo).

Začetek oddaje
naročila

Če je vaša Košarica pripravljena, v zgornjem desnem kotu strani kliknite gumb „Košarica”. Pojavi se
vsebina košarice.
Če imate promocijsko kodo ali kodo za popust in bi jo radi uporabili pri trenutnem naročilu, jo vnesite
tukaj in kliknite na gumb „Vnesi”. Če je koda pravilna in jo je mogoče unovčiti pri trenutnem naročilu (v
skladu s pravili uporabe vsake kode/bona), bo popust vključen (pojavi se cena, zmanjša za uporabe te
kode/bona). Če je koda napačna, boste o tem obveščeni.
Na dnu strani kliknite gumb „Naprej“, da začnete z oddajo naročila vsebine Košarice (tj. izdelkov, ki se
nahajajo v Košarici).
Če se doslej niste prijavili v vaš Uporabniški račun, lahko to storite zdaj (vnesite svoj e-poštni naslov in
geslo ter kliknite na gumb „Vpiši se”). Če Uporabniškega računa še nimate, ga lahko zdaj odprete s
pomočjo gumba „Ustvari račun”. Vendar za oddajo naročila v spletni trgovini gomez.si Uporabniški
račun ni potreben – v tem primeru na prikazani strani izberite možnost „Nadaljuj kot gost”.
Potem boste preusmerjeni na naslednji korak oddaje naročila „Plačilo in dostava ”.
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Plačilo in dostava
V tem koraku izberite način plačila in dostave, ki vam ustreza (načini plačila in dostave, na voljo za vaše
naročilo, so vidni v tem koraku, in jih najdete tukaj.
V tem koraku morate vnesti podatke za izvedbo naročila:

ime, naslov (ulica, hišna številka, številka stanovanja, kraj, poštna številka, država), e-poštni

naslov in telefonska številka,

če ste podjetnik, še podjetje in davčno identifikacijsko številko (ID številka), 




če želite dostavo naročila na drug naslov, izberite to možnost in vnesite druge podatke
za dostavo:
ime in priimek prejemnika, njegov naslov (ulica, hišna številka, številka stanovanja, kraj, poštna
številka, država) in njegovo telefonsko številko.

Vnos omenjenih osebnih podatkov je prostovoljen, v kolikor pa osebni podatki niso vneseni, oddaja
naročila ni mogoča (v primeru podatkov povezanih z drugim naslovom, dostava na drugi naslov
ni mogoča).
V primeru prijave v Uporabniški račun, po izpolnitvi obveznih polj, je mogoča uporaba samodejnega
izpolnjevanja predhodno vnesenih podatkov (v okviru Uporabniškega računa ali v prejšnjih naročilih, ki so
bila opravljena s pomočjo Uporabniškega računa) – v ta namen uporabite gumb „Prenesi naslov iz” in/ali
„Prenesi kontakt iz” in izberite ustrezne podatke.
Poleg tega lahko v tem koraku (v določenem polju) vnesete svoje opombe k naročilu.
V tem koraku morate dodatno označiti, ali ste prebrali in ali se strinjate s Splošnimi pogoji spletne
trgovine gomez.si in soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov. Izjava, da ste prebrali in sprejeli
Splošne pogoje, je prostovoljna, vendar v primeru, da te izjave ne podate, oddaja naročila ni možna.
Politika zasebnosti, ki ureja obdelavo osebnih podatkov in dajanje pooblastil za obdelavo osebnih
podatkov, je na voljo tukaj.
Če želite preiti na naslednji korak oddaje naročila („Povzetek”), kliknite gumb „Naprej” na dnu strani.

Povzetek

V tem koraku je prikazan povzetek vašega naročila, vključno z: izdelki, ki jih zajema naročilo, njihova cena
(z davkom), skupna cena, ki jo morate plačati, vaši podatki in podatki za dostavo naročila, informacije o
izbranem načinu dostave (in njegovi ceni), rok plačila in druge informacije, potrebne za sklepanje
pogodbe na daljavo.
Preverite, ali so podatki navedeni v naročilu, pravilni.
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Naročilo z
obveznostjo plačila

Če so prikazani podatki o naročilu pravilni in želite oddati naročilo, na dnu strani v koraku „Povzetek ”
kliknite na gumb „Naročam z obveznostjo plačila”.
Izbira možnosti „Naročam z obveznostjo plačila” zaključi oddajo naročila, prikazanega v Povzetku, kar
pomeni obveznost plačila zneska, prikazanega v Povzetku (to je sklenitev pogodbe na daljavo o prodaji
izdelkov, zajetih v naročilu, pod pogoji določenimi v Povzetku naročila in Splošnih pogojih), razen izjeme,
opisane spodaj.
Prikaže se obvestilo o zaključku oddaje naročila, na elektronski naslov, ki ga vpišete, pa je poslano
potrdilo o naročilu.
Če je izbran način plačila, ki za plačilo uporablja platformo zunanjih elektronskih operaterjev (plačilo
vnaprej), je potrebno v tem koraku opraviti tudi plačilo naročila.
Postopek plačila se začne samodejno ali s klikom na gumb, ki aktivira postopek dostopnega plačila na
strani, na kateri so podatki o zaključku oddaje naročila – potrebno je ravnati v skladu z navodili
posameznega operaterja elektronskega plačila in opraviti plačilo za naročilo.
Naročilo je zaključeno!
V primeru, da je izbrano plačilo pri prevzemu (po povzetju), se plačilo opravi prevozniku ob prevzemu
pošiljke.

Izjeme

Opomba: V primeru izbire načina plačila s pomočjo platforme elektronskega plačila zunanjih
elektronskih operaterjev (tj. drugo kot po povzetju), se lahko plačilo za naročilo opravi izključno
neposredno po oddaji naročila (preusmeritev na plačilno platformo zunanjih elektronskih plačilnih
operaterjev se opravi izključno iz strani, ki vsebuje informacije o naročilu, ki se pojavijo po kliku gumba
„Naročam z obveznostjo plačila” v koraku „Povzetek”).
Če plačila naročila ne izvedete neposredno po oddaji naročila, sistem samodejno prekliče naročilo (ni
bilo uspešno). Za nakup je potrebno postopek naročila ponoviti in če se izbere eden od navedenih
načinov plačila, je potrebno plačilo tudi opraviti takoj po oddaji naročila.

Podrobne praktične informacije so na voljo tukaj.

Zaščita podatkov
(osebni podatki)

Informacije povezane z obdelavo podatkov s strani Gomez so v Pravilniku o zasebnosti
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