
O nas 

Kontakt 

Sedež podjetja 

Dentago d.o.o. 
Ljubljanska 12F 
1236 Trzin 

 DDV ID številka: SI45539413 

 Zavezanec za DDV: DA 

 Matična številka: 673647500 

 Osnovni kapital: 7.500,00 EUR 

TRR:: IBAN SI56 1010 0005 3822 870 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) 

Kontakt za informacije in pomoč uporabnikom 

 E-pošta: info@dentago.si 

 Telefon: 01 562 1231 

Naročila po telefonu 

Naročilo lahko oddate tudi preko telefona. Pokličite nas na 01 562 1231. Na voljo smo vam 
od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00  

Pogoji poslovanja 

Splošni pogoji spletne trgovine Dentago so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov 
(ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih 
komunikacijah (ZEKom-1). 

S spletno trgovino Dentago (v nadaljevanju tudi » trgovina«) upravlja podjetje Dentago d.o.o., 
Ljubljanska 12D, 1236 Trzin, matična številka: 6736475000, davčna številka: SI45539413, ki je 
tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec Dentago). 

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Dentago, pravice in obveznosti 
uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med Dentago in kupcem.  

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). 
Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z 
oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.  

Dostopnost inofrmacij 
Dentago se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil 
naslednje informacije: 

1. Podatke o podjetju (ime in sedež, matična številka), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201178&stevilka=3297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201178&stevilka=3297


2. Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, 
telefon) 

3. Bistvene lastnosti artiklov 
4. Pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave), 
5. Cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene (vsebnost davka in specificirane 

stroške prevoza) 
6. Način plačila in dostave ali izpolnitve, 
7. Rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do 

odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot 
nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen), 

 

Ponudba artiklov 
Cena v spletni trgovini Dentago je prikazana kot redna cena. Cena velja za vse, ki opravijo nakup 
preko spletne trgovine Dentago. 
 

Naročilo 
Kupoprodajna pogodba med Dentago in kupcem je v spletni trgovini Dentago sklenjena v 
trenutku, ko Dentago kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. 
Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje 
podatkov o kupcu ni mogoče. 
 
Načini plačila 

- Po povzetju 
- Paypal 
- Plačilo po predračunu 

 

Izdaja računa 
Dentago po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf. obliki na e-naslov 
kupca. 
 
Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. 
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov 
glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo. 
 
Nakup za pravne osebe 
Postopek nakupa za pravne osebe je možen samo preko direktnega kontakta na e-naslov 
info@dentago.si 
 

Vračila  
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od 
pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po 
datumu prevzema artiklov. 

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@dentago.si 

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov podjetja 
Dentago d.o.o. Ljubljanska 12F, 1236 Trzin ali ga osebno prinese prav tako na prodajalčev 
naslov. 

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od 
pogodbe. 

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je 
artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv 

mailto:info@dentago.si


potrošnik. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, 
ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. 

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki 
se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe. Artikel je potrebno vrniti 
prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).  

Dostava 

Naša pogodbena partnerja za dostavo pošiljk na območju Slovenije sta Pošta Slovenije in DPD, 
vendar si Dentago pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko 
izpolnil bolj učinkovito.  

 
 

Varovanje osebnih podatkov  

Kakšne podatke zbiramo? 

Na strani dentago.si  zbiramo sledeče osebne podatke za potrebe stika z uporabniki, obveščanja in direktnega 

trženja: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko, ter ostale 

podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu dentago.si. Dentago ne odgovarja za točnost 

podatkov, ki jih vnese uporabnik. 

Dentago  lahko na uporabnikov računalnik shrani piškotke, kot so identifikacijska številka uporabnika v šifrirani 

obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) in piškotki sistema Google Analytics (analiza 

obiskov spletne strani). Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se 

izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca do 2 leti, potem 

postanejo neaktivni. Preverite seznam piškotkov ob vstopu na dentago.si 

Način in namen obdelave osebnih podatkov 

Z uporabo spletnega mesta dentago.si se uporabnik strinja z vsakokratno veljavnimi pravili in splošnimi pogoji, 

objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe 

splošnih pogojev in pravil ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov. 

Dentago  kot upravljavec podatkov lahko te v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih 

analiz. Podatkov o uporabnikih spletne strani dentago.si v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim 

osebam. 

Sodelovanje v nagradnih igrah 

Obdelavo podatkov, zbranih s sodelovanjem v nagradnih igrah, urejajo pravilniki o nagradnih igrah. 

Nakupovanje 

V primeru, da uporabnik izvede naročilo, bo dentago.si vpisane podatke uporabilo za obdelavo oddanega 

naročila. Po 143. členu PZDDV je DENTAGO D.O.O. upravičen izdajanja računov. 



Kontaktni obrazci in posredovanje e-sporočil 

Uporabnik lahko specifična vprašanja na dentago.si posreduje tudi preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, 

objavljenih na spletnem mestu, in s tem upravljavcu zaupa navedene podatke. Ti bodo uporabljeni za rešitev 

uporabnikovega vprašanja. E-naslovi, navedeni na spletni strani, niso osebni, pač pa poslovni e-naslovi. Torej 

niso vezani na eno fizično osebo, pač pa podatke, posredovane na ta način, lahko obdelujejo različne osebe – z 

namenom hitre in učinkovite rešitve uporabnikovega vprašanja. S pošiljanjem e-sporočila preko spletnega 

obrazca ali na naslove, navedene na tem spletnem mestu, se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe 

spletnega mesta dentago.si 

Pravice uporabnika 

Uporabnik lahko kadarkoli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za njihovo 

omejitev, izbris, popravek ali prenos podatkov. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih 

podatkov na spletnem mestu dentago.si pa lahko naslovi tudi na elektronski naslov info@dentago.si 

Kako zagotavljamo varnost podatkov 

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na strani dentago.si ali kako drugače (preko e-pošte, telefona 

idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo Dentago 

varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik 

dal svoje soglasje. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani Dentago pooblaščene osebe (zaposleni, 

pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi 

uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. 

Dentago.si za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh 

informacij, poslanih z naročili. 

Posredovanje podatkov pooblaščenim 

partnerjem 

Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Dentago.si jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim 

osebam. Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z 

veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki so lahko posredovani: 

 hčerinskim družbam zaradi obdelave naročil kupcev, vezanih na posamezno hčerinsko družbo (dostava 

Pošta Slovenije in DPD – ali drug dostavni partner, jasno specificiran na naročilu); 

 družbam za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega 

mesta in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, e-poštni marketing …); 

 marketinškim agencijam za namen ponovnega trženja (v kriptirani obliki); 

 podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (Paypal, dostavne službe ipd.); 

 vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila; 

 pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče ipd.). 

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko 

zakonodajo. 

 

 



Privolitev 

Z uporabo spletnega mesta www.dentago.si se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem 

spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev ter 

posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov. 

Povezava z družbenimi omrežji 

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja (Facebook, Instagram), ki se nahaja na spletni strani 

dentago.si, lahko uporabnik preprosto dostopa do profila Dentago na družbenih omrežjih in objav drugih 

profilov na družbenih omrežjih z vsebino, vezano na Dentago. Klik na te gumbe-ikone družbenemu omrežju 

omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost. 

Upravljavec osebnih podatkov je: Dentago d.o.o. Ljubljanska 12F, 1236 Trzin, Slovenija. Morebitna vprašanja o 

zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@dentago.si 

Zadnja sprememba: 24. maj 2018 

 


