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NOVI TRG 4, 2250 PTUJ, Tel.: (02) 749 22 12

ŠSO2A_3215_239

DA, paket mi pošljite v prodajalno Mladinske knjige. Zadnji obrok
lahko poravnate tudi ob prevzemu v poslovalnici.

OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK-TRNOVSKA VAS

OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK-TRNOVSKA VAS

POTREBŠČINE

Naročilnica

Splošni program
Datum 04.06.2020
Razred 1.R
3215
SM

239 OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK-TRNOVSKA VAS
JANEŽOVSKI VRH 45, DESTRNIK
Šola je za vašega šolarja izbrala naslednja gradiva:

[obvezno označite naročilo: Da / - ]

Na navedene cene učbenikov in delovnih zvezkov
vam priznamo 3 % popust*.

Cena (€) Naročam

,,
Skupna vrednost z upoštevanim 3 % popustom:
PRIPOROČAMO: samolepilni OVITEK (120 mikronov)

0,32

Šola je za vašega šolarja izbrala naslednje obvezne potrebščine:

OBVEZNE POTREBŠČINE
ZVEZEK LILI IN BINE A4 D ABC

[naročam - vpišite št. kosov]

EUR/kos

Šola priporoča Naročam

2,40

1 kos

kos

ZVEZEK LILI IN BINE A4 VK 123

2,40

1 kos

kos

ZVEZEK A4 D

0,79

2 kos

kos

ZVEZEK A4 1CM KARO

1,70

1 kos

kos

ZVEZEK A4 BREZČRTNI

1,70

4 kos

kos

MAPA A4, z elastiko , ali izbor iz kataloga ______

1,70

1 kos

kos

BARVICE, 12/1

kos

, ali izbor iz kataloga ______

4,95

1 kos

FLOMASTER ČRN, obojestranski

, ali izbor iz kataloga ______

2,50

1 kos

kos

FLOMASTRI 12/1

2,90

1 kos

kos

0,85

1 kos

kos

4,99

1 kos

kos

0,90

1 kos

kos

SVINČNIK HB

, ali izbor iz kataloga ______
, ali izbor iz kataloga ______

VOŠČENKE 12/1
RADIRKA

, ali izbor iz kataloga ______
, ali izbor iz kataloga ______

ŠABLONA VELIKA, NO-MA 5

1,40

1 kos

kos

ŠILČEK

1,15

1 kos

kos

PALETA PVC, za mešanje barv

1,80

1 kos

kos

PAPIR KOLAŽ A4 SUPERŠOLCI, 24-listni

1,75

1 kos

kos

PLASTELIN 12/1

kos

, ali izbor iz kataloga ______

2,95

1 kos

RISALNI BLOK A3, 10 listni, trdi

, ali izbor iz kataloga ______

4,45

1 kos

kos

ŠKARJE, 13 cm

1,70

1 kos

kos

1,75

1 kos

kos

, ali izbor iz kataloga ______

LEPILO UHU, v stiku, 8,2 g
Opombe:

KNJIGARNA IN PAPIRNICA PTUJ MK TRGOVINA D.O.O. , NOVI TRG 4, PTUJ

Kontaktna oseba: Matjaž Damiš

Tel: (02) 749 22 12

E-mail: mkptuj-papirnica@mk-trgovina.si
*OPOMBA Izberite iz kataloga! To pomeni, da lahko izbirate med različnimi izdelki v priloženem
katalogu šolskih potrebščin. Vpišite številko izbranega izdelka in količino, ki jo naročate. Učbenike,
delovne zvezke in potrebščine lahko naročite tudi na spletni strani www..emka.si.
* Cena copat je odvisna od velikosti.

Koda

Redna cena

Cena (€)

Naročam

PRODAJNO PLAČILNI POGOJI
Pri sklepanju pogodbe izven poslovnega prostora je pogodba sklenjena s podpisom naročilnice. Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve
vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. Pri plačilu na obroke MKT ne zaračunava obresti, stroškov kreditiranja
ali zavarovanja plačila. Kupec ima pravico, da kadar koli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine brez dodatnih stroškov. Kadar to
opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo kupca podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec pri tem ustrezno
zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKT zaradi tega ne utrpi škode. Stroški in pogoji dostave veljajo za območje Slovenije. Pri plačilu
posameznega UPN dokumenta kupec plača provizijo, ki je odvisna od posameznega ponudnika bančnih storitev.
Pravica do odstopa od pogodbe: Kupec ima pravico, da v 14 dneh, v primeru plačila kupnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obvesti MKT, da
odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko kupec pridobi dejansko posest
nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec. Da bi se rok za odstop od pogodbe
upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od
pogodbe. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Nedvoumno izjavo o odstopu od
pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, navedbo blaga, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca
(telefonska številka ali e-poštni naslov) ) in podatke o TRR kupca če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun
oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko kupec pošlje na elektronski naslov info@mk-trgovina.si oziroma na naslov Mladinska
knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi obrazec, objavljen na spletni strani
www.emka.si/info/nakupni-pogoji. Če kupec odstopi od pogodbe, mora prejete knjige ali drugo blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu,
da odstopa od pogodbe, pri čemer kupec sam krije stroške vračila knjig ali drugega blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo MKT
v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru
prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je kupec imel za blago. MKT lahko
zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Knjige
ali drugo blago mora kupec MKT vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko mu je bilo izročeno, in MKT povrniti povračilo za njegovo uporabo vse do
razveze pogodbe. Knjige ali drugo blago mora kupec vrniti na naslov: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
MKT si pridržuje pravico, da delno ali v celoti odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenih knjig ali blaga ni več na zalogi, če ugotovi
povečano plačilno rizičnost kupca ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo MKT kupca o svojem odstopu od
pogodbe takoj obvestila.
Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKT, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. Reklamacije MKT
sprejema tudi na tel. št. 01-588-74-25 in na elektronski naslov info@mk-trgovina.si, rešila pa jih bo v najkrajšem možnem času. MKT ne priznava
nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z
Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena v arhivu
Mladinske knjige Trgovine d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve.
*3-odstotni popust velja za učbenike, potrjene s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto
2020/21, in pripadajoče delovne zvezke z izjemo gradiv, pri katerih v skladu z določili ZECK od prvega prodajnega
dneva še ni poteklo 6 mesecev.
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