
 

 

 

PRISTOPNA ENOTNA CENOVNA APLIKACIJA 

Pristopna prilagoditev enotnim cenam artiklov za dobo 2 LET 

 

Spodaj podpisan/-a _____________________________________________________, 

stanujoč/-a___________________________________________________________,  

e-mail ______________________________________, tel. ______________________ 

 

povsem po svoji samovoljni odločitvi pristopam k prilagoditvi enotnih cen artiklov za dobo 2 let, ker 

želim na daljši rok vlagati VASE, NASE, ZASE in zato vstopam v svoj osebni SONČNI žarek MIRU – 

ENERGIJE – USTVARJALNOSTI – NAPREDKA. 

 

Moj osebni Sonček svetovalec P.E.C.A. je ____________________________________ s certifikatom, 

izdanim s strani podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o.  

 

Prisostvoval/-a     a. sem   b. nisem (obkroži)  

Ponazoritvi Profesionalne Energijske Celovite Asistence in energijskemu preizkusu simbola P.E.C.A. in 

ostalih proizvodov, ki so na ceniku in vključeni v sistem SONČNEGA ŽARČENJA.  

Cene so enotne za obdobje dveh let, z njimi sem seznanjen/-a in jih v celoti sprejemam. 

 

Seznanjen/-a sem z določili za to obdobje, in sicer:  

 

1. Izdelki se naročijo najkasneje do 25. dne v tekočem mesecu za tekoči mesec. 

2. Izdelke bom naročil/-a vsak mesec. Minimalno naročilo sta 2 izdelka mesečno ne glede na ceno in 

izbiram med izdelki, ki so na uradnem ceniku. 

3. Izjemoma lahko ne naročim izdelkov mesec ali največ dva. V tem primeru bom naslednji mesec naročil/-

a izostala naročila: 

– če izostane naročilo za en mesec, v naslednjem tekočem mesecu naročam najmanj 4 izdelke P.E.C.A.,  

– če izostane naročilo za dva meseca, v naslednjem tekočem mesecu naročam najmanj 6 izdelkov 

P.E.C.A. 

– seznanjen/-a sem, da je navedena izjema mogoča le 1-krat v obdobju teh 2 let in da podjetje P.E.C.A. 

INTERNATIONAL d. o. o. podpira mojo konstanto v rednem mesečnem naročilu. Največ torej lahko 

izostanem z naročilom za dva meseca, tudi če naročam npr. po več izdelkov mesečno. 

4. V primeru, če v enem mesecu naročim več izdelkov, pridobim bonus, in sicer: 

– če v mesecu naročim vsaj 4 izdelke, se štejeta 2 izdelka kot bonus za naslednji mesec, 

– če v mesecu naročim vsaj 6 izdelkov, so 4 izdelki bonus za naslednja dva meseca, 

– seznanjen/-a sem, da je navedena izjema mogoča 1-krat v obdobju teh 2 let. Tudi če naročim več 

izdelkov, se največ 4 izdelki štejejo v bonus. 

– kot posameznik lahko mesečno naročam več izdelkov in ne koristim bonusa. V mesecu, ko ga želim 

koristiti, ob naročilu označim, da koristim bonus za izbrani mesec. 

5. Podjetje P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. v tem obdobju 2 let ne bo spreminjalo končnih cen, razen v 

izjemnih primerih podražitve proizvodnih stroškov. O tem me bo podjetje pisno obvestilo. 

6. Zaradi nepredvidenih dogodkov ali osebne odločitve med tem obdobjem lahko kadar koli odstopim s 

pismeno odjavo od pristopne enotne cenovne aplikacije za 2 leti. Priporočeno pismeno odjavo bom poslal 

na podjetje P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. V tem primeru bom za vse naročene izdelke do odjave 



 

 

prejel/-a poračun od cen določenih za plačilo takoj, ki ga bom poravnal/-a v roku 30 dni od datuma 

izstavitve poračuna. 

7. Vsako naročilo bom v celoti poravnal/-a vnaprej po predračunu ali po povzetju. P.E.C.A. 

INTERNATIONAL d. o. o. je dolžna dobaviti naročeno blago najkasneje v 14 dneh od dneva plačila oz. 

naročila. 

8. V primeru neustrezne številke ali kroja posameznega naročenega izdelka mi bo omogočena zamenjava v 

roku 14 dni od dneva nakupa oziroma prejema izdelka, v primeru, da je novi izdelek dražji od prvotnega, 

bom razliko doplačal/-a oz. se mi vrne razlika kupnine, če je izdelek cenejši. Enako lahko zamenjam tudi 

blago, v katerem so skrite tovarniške napake v blagu v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka 

odkrita, vendar ne smeta miniti 2 leti od izročitve nove stvari. 

Glede vprašanj, ki niso izrecno navedena v predmetni listini, se uporabljajo akti družbe P.E.C.A. 

INTERNATIONAL d. o. o. in slovenski pravdni red, še zlasti Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu 

potrošnikov. V primeru spletnega nakupa se uporabljajo tudi Splošni pogoji poslovanja spletne 

prodajalne P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o., ki so dostopni na spletni strani spletne trgovine 

www.pecastory.com. 

9. S to pristopno izjavo se zavezujem, da bom podjetju P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. sporočil/-a vsako 

spremembo naslova bivališča, priimka, skratka tistih osebnih podatkov, ki me povezujejo v dolgoročno 

sodelovanje in to najkasneje v roku 8 dni od nastale spremembe. 

10. Po končanem obdobju 2 let se v posvetovanju z osebo, ki je moj/-a svetovalec/-ka P.E.C.A., lahko 

dogovorim o zaključku sodelovanja ali o obnovitvi istega obdobja sodelovanja ali o novi Pristopni Enoviti 

Cenovni Aplikaciji za daljšo (4-letno) ali krajšo (2-letno) dobo. 

11. Izdelke lahko naročim preko svetovalca P.E.C.A. ali preko spletnega naročila, na 

www.pecastory.com. Po dogovoru mi naročene izdelke svetovalec dostavi osebno ali jih dvignem na 

njegovem naslovu ali pa na sedežu podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. ali pa po pošti. Kot 

naročnik lahko sprejmem izdelke po dogovoru tudi po povzetju, in v tem primeru stroške dostave plačam 

sam po ceniku Pošte Slovenije ali GLS-a ali drugega dostavnega podjetja. Najin dogovor je jasno razviden 

na naročilnici. Naročilnica je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme po en izvod naročnik, 

Sonček svetovalec P.E.C.A. in podjetje P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. 

12. Naročeni izdelki so namenjeni moji osebni rabi in mojim najbližjim. Zavedam se in sem seznanjen/-a, da 

nimam nobenih pooblastil naročenih izdelkov tržiti naprej ali dodajati novo tržno vrednost. Seznanjen/-a 

sem tudi, da sta simbol P.E.C.A. in beseda P.E.C.A. zaščitena na Uradu za intelektualno lastnino v 

Sloveniji in v mednarodnem merilu v Švici. 

13. Morebitne nesporazume in nejasnosti bom najprej strpno in sprotno reševal s svetovalcem P.E.C.A. kot 

tudi s podjetjem P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. Morebitne nerazrešene spore bo reševalo pristojno 

sodišče v Ljubljani.  

 
 

 
Obkrožite prosim!      a. Želim  b. Ne želim  
 
biti seznanjen/-a s sporočili podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. in Sonček svetovalca. 
 
V kolikor ste obkrožili, da želite s strani podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. oziroma Sonček 
svetovalca, navedenega na prvi strani te listine, prejemati sporočila, vas vljudno naprošamo, da izpolnite tudi 
spodnjo rubriko. Če sporočil ne želite prejemati, spodnjo rubriko pustite prazno. 
 

 
 



 

 

 
Z označitvijo tega kvadratka izrecno soglašam, da P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. in Sonček svetovalec, ki 
je naveden na prvi strani te listine zgoraj, zbirata moje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, kraj 
rojstva, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko) in obdelujeta moje osebne podatke (ime, priimek, 
elektronski naslov in naslov prebivališča) za namen/-e posredovanja (označiti ustrezni kvadratek): 
 
- Vseh sporočil – prejemali boste sporočila iz vseh spodaj navedenih rubrik; 

- Obvestil – o aktualnih terminih programa P.E.C.A. za osebni razvoj vrednot in P.E.C.A. meditacij, 

ponazoritev Profesionalne Energijske Celovite Asistence itn.;  

- Novic – sporočila o raznih pomembnih dogodkih, novostih in novih storitvah; 

- Oglasnih sporočil – različne ponudbe iz nabora našega blaga in storitev. 

 
 
Seznanjen/-a sem, da se lahko iz sistema sporočil kadar koli izpišem, in sicer tako, da v prejetem 
elektronskem sporočilu kliknem na označeno povezavo za odjavo ali pa obvestilo o odjavi pošljem po pošti na 
sedež podjetja ali na elektronski naslov info@pecastory.com. Odjavo bo upoštevalo tako podjetje P.E.C.A. 
INTERNATIONAL d. o. o. kot tudi Sonček svetovalec. Preko istega elektronskega naslova in telefonske 
številke lahko stopim v kontakt z osebo, ki je pooblaščena za varstvo osebnih podatkov. Ime in priimek ter 
kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov, so objavljeni na spletni strani podjetja 
www.pecastory.com in na oglasni deski podjetja na sedežu podjetja. 
 
V družbi P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. in Sonček svetovalec vse posredovane osebne podatke skrbno 
varujemo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za prijavo na obvestila uporabljamo strogi sistem 
predhodne odobritve uporabe posredovanih osebnih podatkov, kar pomeni, da komuniciramo zgolj z 
osebami, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati obvestila na določen način (s klasično pošto, elektronsko 
pošto). Podjetje P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. in Sonček svetovalec podatkov brez osebne privolitve 
stranke v nobeni obliki ne bo posredovalo kateri koli drugi osebi ali drugemu podjetju.  
 
Seznanjen/-a sem, da imam pravico, da kadar koli ugovarjam obdelavi svojih osebnih podatkov. Kadar 
ugovarjam obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene. 
Seznanjen/-a sem, da imam pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico 
do prenosljivosti podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  
 
 
Ljubljana, dne ______________   
 
 
Podpis naročnika:    __________________________________ 
 
Sonček svetovalec P.E.C.A.:   
Ime, priimek:    __________________________________ 
 
Podpis:     __________________________________ 
 
P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. __________________________________ 
 

mailto:info@pecastory.com
http://www.pecastory.com/

