
1. Izdelki

Izdelki so oglaševani kot ustekleničen osvežilec zraka. 
Stekleničke vsebujejo opozorilo proti inhalaciji. 
Izdelek se lahko uporablja samo v skladu z navodili. Izdelki vsebujejo izopropilni 
nitrit.
Izdelki niso primerni za mladoletne osebe.

Opozorilo:

Zelo vnetljivo. Ne hranite na sončni svetlobi, toploti ali v bližini ognja. Izogibajte 
se dolgotrajni inhalaciji hlapov. V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč. 
Hranite izven dosega otrok. Izogibajte se kontaktu s kožo. V primeru stika z očmi 
ali kožo splaknite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru zaužitja popijte 
kozarec ali dva mleka ali vode in skušajte tekočino izbljuvati.

AROME SE NE SMEJO UPORABLJATI ISTOČASNO Z VIAGRO oz.
Viagri podobnimi sredstvi!

Tako Viagra kot arome imajo podoben učinek nakrvni tlak in tako lahko ob 
sočasni uporabi pride do nevarnih ali celo usodnih posledic. Vsebujejo namreč 
substance, ki povzročajo širjenje krvnih žil, kar ob pravilni rabi povzroči rahel pa-
dec krvnega tlaka. Toda ob hratni uporabi se učinek nitrita izrazito poveča in pov-
zroči velik padec krvnega tlaka, kar lahko privede do usodnih posledic. 

2. Naročilo

Po oddaji naročila prejmete potrdilo o vašem naročilu v vaš elektronski poštni 
predal. Morebitne preklice naročil lahko v roku ene (1) ure sporočite na naš
elektronski naslov ali pa nas pokličete.
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V primeru, da kupec v dogovorjenem roku ne prekliče svojega naročila pomeni, 
da je pogodba o nakupu izdelkov med kupcem in prodajalcem (Spletna Fuzija 
d.o.o.) nepreklicno sklenjena. ‘’Ko je enkrat pogodba o nakupu sklenjena, je le ta 
shranjena na sedežu podjetja, kjer je dostopna vsak delovni dan med 8. in 16. uro.
Za nakup morate biti stari 18 let ali več.

Ponudnik v obljubljenem roku izdelek/ke zapakira in odpošlje. V primeru, da je 
naročilo na delovni dan izvedeno do 13 ure, pošiljko odpošljemo še isti dan. V 
primeru, da je naročilo oddano po 13 uri, pošiljko odpošljemo naslednji delovni 
dan. Pošiljka ponavadi prispe že en (1) dan po odpošiljanju. Uradni rok dostave, za 
katerega je zavezana Pošta Slovenije, je 3 dni.

3. Plačevanje

Plačilne opcije so naslednje:
Po povzetju; Pošiljko pošljemo priporočeno z odkupno vrednostjo.
Po predracunu; Ko kupec opravi naročilo, se mu izpišejo podatki na kateri račun je 
potrebno denar nakazati. Takoj ko je plačilo vidno, izdelke pošljemo priporočeno 
na željeni naslov.

4. Dostava

Stroški pošiljanja znašajo 4,00 EUR.
Brezplačna poštnina velja pri nakupu 3 ali več izdelkov.
Osebni prevzem je mogoč vsak delavnik od 9-16 ure. Predhodno pokličite 080 18 
01 in se dogovorite za točno uro prevzema.

5. Vračilo in zamenjava blaga

* Že kupljeno blago se lahko pošlje nazaj in zamenjali ga bomo za drugo blago. 
Morebitno razliko v vrednosti blaga je potrebno doplačati. Strošek ponovnega 
pošiljanja za drugo blago nosi kupec.
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* Kupcu pripada pravica, da vrne kupljeno blago brez kakršnegakoli vzroka.
Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa.
O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika najkasneje v 14 
dneh od prejetja blaga in sicer na kontaktni e-mail, blago pa vrniti v nadaljnjih 30 
dneh. Artikli morajo biti nerabljeni, neodprti in nepoškodovani. Priložena mora 
biti kopija računa, ki ga kupec dobi priloženega z dostavljenim blagom. Ponudnik 
ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim 
splošnim pogojem poslovanja.

6. Upravljalec trgovine

Spletna Fuzija d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 14
1000 Ljubljana
tel: 080 18 01
email: info@poppers.si

Osnovni Podatki

Matična št.: 3941523000
Davčna št.: SI14200724
Podjetnik je davčni zavezanec.
Št. poslovnega računa: SI56 0510 0801 3244 178 (Abanka)
Priglasitev 31.3.2011 na okrožnem sodišču Ljubljana, št. vpisa 2011/12865
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