
 

Revija SVET KAPITALA – paketi preteklih izvodov: splošni pogoji naročanja 
 

1. Naročila paketov preteklih izvodov revije SVET KAPITALA sprejemamo na brezplačno telefonsko 
številko 080 11 99, preko elektronske naročilnice promo.delo.si/skpaketi, preko elektronskega naslova 
narocnine@delo.si oziroma po pošti na naslov: Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.  

 
2. Cene paketov s stroški pošiljanj: 

 

 PAKET 1 - EN IZVOD katere koli pretekle številke: 7,39 EUR  
(upoštevan 40 % popust) 
DDV in stroški pošiljanja (1,45 EUR) so vključeni v ceno 
 

 PAKET 2 - DVA IZVODA katerih koli preteklih številk: 12,21 EUR  
(upoštevan 50 % popust) 
DDV in stroški pošiljanja (2,31 EUR) so vključeni v ceno 
 

 PAKET 3 - TRIJE IZVODI katerih koli preteklih številk: 14,19 EUR  
(upoštevan 60 % popust) 
DDV in stroški pošiljanja (2,31 EUR) so vključeni v ceno 
 

3. Paketi revij so v prodaji od 7. 4. 2020 do razprodaje zalog. Pogoji naročanja so objavljeni na 
https://info.delo.si/. 
 

4. Delo d.o.o. bo osebne podatke naročnika uporabljajo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Vaše 
osebne podatke bomo obdelovali le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so 
bili zbrani. Vaši osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni 
obdelovalci pri obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo 
osebnih podatkov. Če želite od nas dobiti kakršne koli informacije v zvezi z obdelavo svojih osebnih 
podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali 
obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje 
ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar 
najhitreje, vsekakor pa ne pozneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z 
vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem 
organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si. 
Dostava se izvaja samo v Sloveniji. 

 
5. Plačilo je po predračunu. Naročnik se zavezuje, da bo predračun poravnal v osmih (8) dneh po prejetju 

predračuna.  
 

6. Delo se zavezuje, da bo revijo/-e odposlalo na naslov naročnika v 7 dneh po prejemu plačila. 
 

7. Delo se zavezuje, da bo obvestilo o razprodaji zalog revij objavilo v svojih tiskanih edicijah ali na spletni 
strani https://info.delo.si/. Po tej objavi so nadaljnja naročila potencialnih naročnikov nična. 

 
8. Ob morebitnih tehničnih težavah s produktom in vprašanjih oziroma težavah z dostavo se lahko 

naročniki obrnejo na oddelek naročnin na telefonsko številko 01 47 37 600 ali po elektronski pošti 
narocnine@delo.si. 

 
 
Ljubljana, 14. maj 2020 
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