
TEHNIČNI POSTOPKI ZA SKLENITEV POGODBE-NAROČILA 

DODAJANJE IZDELKA V KOŠARICO: 

Ko najdete in izberete izdelek in želite opraviti nakup po navedeni ceni, kliknite gumb 

»DODAJ V KOŠARICO«: 

  

Če gumba »DODAJ V KOŠARICO« ne vidite, pomeni, da izdelka ni na zalogi. V tem primeru nam lahko 

pišete na info@kolagen-center.si in preverili bomo dobavljivost izdelka. 

Ko ste uspešno dodali izdelek v košarico, se vam prikaže naslednja slika. 

 

S pritiskom na gumb »KOŠARICA« se lahko takoj premaknete na naslednji korak, v košarico. 



 

Da je artikel uspešno v košarici, lahko vedno preverite tudi s pogledom na zgornji desni kot: 

  

PREGLED IN UREJANJE KOŠARICE 

Ko kliknete na »KOŠARICA«, se vam le-ta odpre: 

 

Tukaj lahko preverite koliko artiklov ste dodali, katere artikle ste dodali ter njihovo ceno; če ste 

dodali napačen artikel, ga lahko odstranite, če ste dodali napačno količino, jo lahko popravite: 



 

PRIJAVA 

Na Blagajni se odločite, ali boste nakup nadaljevali kot gost ali kot registriran uporabnik, ter vnesete 

kodo kupona, če je niste vnesli že v košarici: 

 

 

NASLOVI 

Izpolnite polja. Če želite izvršiti nakup kot pravna oseba, je potrebno izpolniti še polje Naziv podjetja. 

Če želite dostavo na naslov, ki je drugačen od plačnikovega, obkljukate »Dostavi na drug naslov« in 

vpišete podatke prejemnika. 



 

 

V polje Ime vpišete vaše ime. V polje Priimek vpišete vaš priimek. V polje Ulica vpišete vaš naslov. V 

polje Poštna št. vpišete poštno številko vašega kraja, v polje Kraj pa vaš kraj bivanja. V polje Telefon 

vpišete vašo telefonsko številko, v polje E-mail naslov pa vaš e-mail naslov. V polje Potrditev e-mail 

naslova, vaš e-mail naslov vpišete še enkrat. Če želite račun na podjetje, v označeno polje Naziv 

podjetja napišete naziv podjetja, na katerega želite račun. V opombe spodaj napišete morebitne 

opombe, ali davčno številko v primeru naročila na podjetje. 

Polja označena z zvezdico (*) so obvezna. Če je polje neizpolnjeno, vam naročila ne bo uspelo 

uspešno zaključiti. Prikazalo se vam bo obvestilo katero polje ni bilo izpolnjeno in ime polja obarvalo 

v rdeče: 



  

Vedno pa imate nadzor nad vašim nakupom. Na tem koraku tudi pregledate kaj ste naročili, kakšno 

količino, kakšen je vaš končni znesek: 

 

PLAČILO IN DOSTAVA: 

Izberete način plačila (izbirate med plačilom Po povzetju, Neposredno bančno transakcijo, Kreditno 

kartico in plačilom preko platforme PayPal: 



 

Še vedno se lahko vrnete v vašo košarico s klikom »nazaj« v brskalniku ali pa potrdite naročilo tako, 

da obkljukate, da ste prebrali, soglašate in se strinjate s pogoji poslovanja spletne strani Kolagen-

center.si ter s pritiskom na gumb »KUPITE SEDAJ«. S tem zaključite nakup ter oddate naročilo. 

Hvala za vašo pozornost :) 

 


