
Pogoji Promocije „SUMMER DEALS” 
(v nadaljevanju tudi kot: „Pogoji Promocije”) 

 
I. Uvodne določbe  

 
1. Ti pogoji Promocije pod imenom: „SUMMER DEALS” (v nadaljevanju tudi: „Promocija”) 

opredeljujejo pravila delovanja, pogoje ter obseg in reklamacijski postopek Promocije, pravila 
uporabe ter pravice in obveznosti Udeležencev Promocije in Organizatorja (v nadaljevanju tudi 
kot „Pogoji Promocije”). 

2. Organizator Promocije „SUMMER DEALS” je MODIVO S.A., s sedežem v Zielona Góra, ul. 
Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poljska, vpisano v registru podjetnikov pri 
Okrožnem sodišču v Zielona Góra, VIII Gospodarski oddelek KRS, pod registrsko številko KRS 
0000541722, DŠ 9291353356, BDO 000031285, REGON 970569861, z osnovnim v celoti 
vplačanim kapitalom v višini 2.000.000 PLN (v nadaljevanju tudi: „Organizator”) 

3. Promocija se izvaja v Spletni trgovini Organizatorja, ki je na voljo na spletni strani 
www.eobutev.si („Spletna trgovina”) in mobilni aplikaciji. 

4. V promociji lahko sodelujejo stranke, ki po izpolnitvi pogojev za sodelovanje v Promociji 
postanejo Udeleženci Promocije (v nadaljevanju tudi: „Udeleženec promocije"). 

 

II. Predmet Promocije in pogoji za koriščenje Promocije 
 

1. Predmet Promocije je možnost, da Udeleženec promocije uporabi Promocijo pod pogoji, 
določenimi v Pogojih promocije, vključno s tem, da se Udeležencu Promocije v obdobju trajanja 
Promocije dodeli popust, ki zniža cene Izdelkov navedenih na podstrani: 
https://eobutev.si/c/eobutev/akcja:summerdeals_lp („Izdelki”) v višini, navedeni pod točko 2. 
spodaj (v nadaljevanju tudi „Predmet Promocije”).  

2. Popust se odobri v višini, ki je navedena na emblemu poleg Izdelka: (EXTRA -15% s kodo: 
SUMMER).  

3. Promocija velja od 12.08.2022, od 08:00 ure do 14.08.2022, 25.59 ure (v nadaljevanju tudi: 
„Čas trajanja promocije”). 

4. Sodelovanje v Promociji je prostovoljno in brezplačno (tj. nakup Izdelkov v okviru Promocije od 
udeleženca Promocije ne predstavlja dodatnih stroškov poleg plačila cene Izdelkov in stroškov, 
ki jih izbere Udeleženec Promocije, vključno s stroški dostave). 

5. Nekateri izdelki so lahko v Času trajanja Promocije iz Promocije izključeni. 
6. Za sodelovanje v Promociji je v Času trajanja Promocije potrebno: 

a) seznaniti se in sprejeti te Pogoje Promocije; 
b) dodati Izdelke, ki sodelujejo v promociji, v košarico; 
c) pred oddajo Naročila - v razdelku Košarica vnesite Promocijsko kodo: SUMMER in pritisnite 

gumb "Uporabi". Navedba zgoraj omenjene Promocijske kode s strani Udeleženca po 
oddaji Naročila ne predstavlja pravice do koriščenja Promocije. Ne navedba zgoraj 
omenjene Promocijske kode pomeni, da se je Kupec odpovedal pravici do uporabe 
Promocije v zvezi z določeno transakcijo. V takem primeru takoj po plačilu on izgubi pravico 
do koriščenja Promocije v zvezi z opravljeno transakcijo. 

7. Promocije ni mogoče kombinirati z drugimi akcijami, popusti, rabati, znižanji, promocijskimi 
akcijami, posebnimi cenami ali ponudbami izdelkov, ki veljajo v Spletni trgovini, razen če pogoji 
takšne promocije, popusta, rabat, znižanje, posebna promocijska akcija, cena ali ponudba 
izdelkov ali ti Promocijski Pogoji določajo drugače. 

8. Promocija ne pokriva (ne znižuje) morebitnih stroškov dostave Izdelkov, kupljenih kot del 
Promocije v Spletni trgovini, ki jih v celoti krije Udeleženec promocije. Nekateri izdelki so lahko 
v Času trajanja Promocije iz Promocije izključeni. 

9. V primeru hkratnega nakupa več Izdelkov, ki jih zajema Promocija, se popust izračuna iz skupne 
Cene kupljenih Izdelkov, vključenih v Promocijo, pri čemer se upoštevajo blagovne znamke 
kupljenih Izdelkov. 

10. Predmet Promocije ni izplačljiv v denarju in ne more biti zamenjan za katero koli drugo plačilno 
sredstvo in ni prenosljiv. 

11. Promocija ne vključuje:  
(a) Izdelkov blagovnih znamk, ki so izključene iz promocije in katerih seznam je na voljo na 

spletni strani https://eobutev.si/b/znamke_izkljucene_iz_promocije. 
 

https://eobutev.si/b/znamke_izkljucene_iz_promocije


 
 

III. Pritožba 
 

1. Kakršne koli pritožbe v zvezi s Promocijo lahko Udeleženci promocije vložijo zlasti po 
elektronski posti na naslov: info@eobutev.si ali po pošti na naslednji naslov Organizatorja: 
MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poljska (v nadaljevanju tudi: 
"Pritožbe"). 

2. Da bi pospešili obravnavo Pritožbe, prosimo, navedite ime in priimek Udeleženca Promocije, 
kontaktne podatke (npr. e-poštni naslov ali telefonsko številko) ter opis razlogov, ki upravičujejo 
Reklamacijo. 

3. Organizator se na Pritožbo odzove takoj, najpozneje v 14 dneh od datuma vložitve. 
4. Reklamacije obravnava Organizator, zlasti z uporabo določb teh Pogojev Promocije. 

 

IV. Končne določbe  
 

1. Ti promocijski pogoji so javno dostopni na naslovu URL: 
https://eobutev.si/c/eobutev/akcja:summerdeals_lp.. 

2. Če iz konteksta ni razvidno drugače, imajo velike črke, uporabljene v pogojih Promocije, pomen, 
ki jim ga daje Splošni pogoji Spletne trgovine, ki so na voljo na: https://eobutev.si/b/splosni-
pogoji.  

3. Organizator si pridržuje pravico, do spremembe Pogojev Promocije v primeru pomembnega 
razloga, razumljenega kot: 

a) sprememba zakonskih določb, ki urejajo pogoje, pravila in organizacijo Promocije, kar 
vpliva na medsebojne pravice in obveznosti Organizatorja in Udeležencev Promocije; 

b) sprememba načina izvedbe Promocije zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov; 
c) sprememba načina izvajanja storitev izključno iz tehničnih ali tehnoloških razlogov. 
d) sprememba obsega ali opravljanja storitev, za katere se uporabljajo določbe Pogojev, 

z uvedbo novih, spreminjanjem ali preklicem s strani Organizatorja obstoječih funkcij ali 
storitev, ki jih urejajo Pogoji. 

4. V primeru spremembe Pogojev Promocije bo Organizator omogočil dostop do prečiščenega 
besedila Pogojev Promocije, tako da ga bo objavi na strani 
https://eobutev.si/c/eobutev/akcja:summerdeals_lp. 

5. Spremembe Pogojev Promocije začnejo veljati od trenutka, ko so jasno navedene in objavljene 
na zgoraj navedenem naslovu. 

 
 
Zielona Góra, 08.08.2022 

 
 
 
 

 
 


