
 

 

2 NAČINI PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI 
 

 

2.1 Splošno 

 

Pri nakupih na daljavo kot najugodnejši način plačila velja plačilo s predhodnim nakazilom (tj. plačilo po 

predračunu). Pri plačilu preko vaše banke je strošek izvedbe plačila praviloma najnižji. Seveda pa lahko glede na 

okoliščine sami izberete način plačila in se odločite tudi za plačilo z gotovino ali plačilno kartico ob osebnem 

prevzemu blaga.  

 

Pošta Slovenije in banke uporabnikom za vsako plačilo obračunajo provizijo skladno s svojim cenikom. Ti stroški 

niso upoštevani v cenah izdelkov, ki jih ponujamo. 

 

2.2 Vrste plačil 

 

Pri MT Cvek d.o.o. omogočamo naslednje načine plačila: 

• Predračun (plačilo po predračunu - nakazilo na TRR). Če se odločite za plačilo po predračunu, vam bomo v 

roku 1 delovnega dne po elektronski pošti poslali predračun za naročeno blago. Naročeno blago lahko na vaši 

banki ali spletni banki plačate z nakazilom na transakcijski račun ponudnika, številka računa  

SI56 1910 0001 0258 483 pri Deželni banki Slovenije d.d. Plačilo izvedete na osnovi prek elektronske pošte 

prejetega predračuna. Pri plačilu obvezno navedite točen sklic. Dobavni rok prične teči z dnevom zaznave 

prejema sredstev na naš račun. Prosimo, da upoštevate, da prejeta naročila izvajamo po vrstnem redu 

prejetih plačil na naš račun, tako da se lahko stanje zaloge v času prejema vašega plačila razlikuje od stanja 

zalog v času oddaje naročila. Ko bo predračun v celoti poravnan, boste prejeli naročeno blago, vendar zgolj, 

če bodo naročeni izdelki takrat na zalogi (v nasprotnem primeru velja dobavni rok). Če bo predračun plačan 

delno, ostane blago do nadaljnjega v lasti ponudnika.  

Če boste v času dostave odsotni, lahko kasneje naročeno pošiljko dvignete in plačate stroške dostave na 

najbližji pošti. V primeru, da kupec naroči izdelke z dostavo na želeni naslov in nato zavrne oz. ne prevzame 

pošiljke, kar pomeni, da jo bo dostavna služba vrnila na naše stroške k nam, vam bomo zaračunali stroške 

poštnine v obe smeri. 

Pozor: Če gre za plačilo po predračunu, bomo blago odpremili po plačilu le-tega. Po izvedenem plačilu nam 

pošljite bančno potrdilo o uspešni transakciji (lahko je v PDF obliki, zadostuje pa tudi posnetek zaslona, iz 

katerega je nedvoumno razvidno, da je bil predračun poravnan), da vam blago lahko čim prej odpremimo. V 

nasprotnem primeru moramo počakati na potrditev s strani računovodstva, kar lahko podaljša dobavni rok. 

 

• Plačilo z gotovino ob osebnem prevzemu. Naročilo lahko oddate preko elektronske pošte ali preko telefona. 

Blago vam bomo rezervirali (do 3 dni oziroma odvisno od razpoložljivosti v času sezone). Nakup zaključite s 

prevzemom in plačilom z gotovino v naši trgovini v Kranju.  

Pozor: Pri naročilih s plačilom z gotovino na mestu prevzema morajo pravne in druge osebe, samostojni 

podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, 

organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil upoštevati, da lahko na tak način izvedejo 

le plačila v zneskih do 420 EUR. Priporočamo, da v ostalih primerih uporabite plačilo s predhodnim nakazilom 

ali plačilo s kreditno ali plačilno kartico. 

Če si želite zagotoviti, da vas bo naročeno blago počakalo, predlagamo, da zahtevate predračun in da ga čim 

prej poravnate. V tem primeru bomo blago dali na stran, kjer bo čakalo do prevzema. Blago je potem 

potrebno prevzeti v dogovorjenem roku. V nasprotnem primeru si pridržujemo pravico do zaračunavanja 

ležarine (ležarina je odvisna od količine in vrste blaga ter časa skladiščenja). 



 

 

• Plačilo s plačilnimi kartico ob osebnem prevzemu. Pri osebnem prevzemu na našem naslovu lahko kupnino v 

celoti poravnate s plačilnimi karticami Maestro, MasterCard, Visa, Visa-Electron, Karanta, BA ali Diners Club. 

Pozor: Če si želite zagotoviti, da vas bo naročeno blago počakalo, predlagamo, da zahtevate predračun in da 

ga čim prej poravnate. V tem primeru bomo blago dali na stran, kjer bo čakalo do prevzema. Blago je potem 

potrebno prevzeti v dogovorjenem roku. V nasprotnem primeru si pridržujemo pravico do zaračunavanja 

ležarine (ležarina je odvisna od količine in vrste blaga ter časa skladiščenja). 

 


