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Člen 1 - Opredelitev
Dodelitev : Izrecna izjava od vidaXL Kupcu, da je dražba, na katero je kupec dal ponudbo, dodeljena kupcu. Ta
izjava lahko pomeni, da je bila potrditev poslana po elektronski pošti;
Dražba : Spletno dražbo, ki jo je ponudila vidaXL na spletni strani dražbe;
Določila in pogoji dražbe : Ti splošni pogoji dražbe;
Spletna stran dražbe : Spletna stran, ki deluje pod URL-jem vidaxl.si in katero koli drugo spletno stranjo ali je
posvečena vidaXL.
Ponudnik : Potrošnik, ki se registrira za udeležbo na dražbi ali je prijavljen za sodelovanje na dražbi;
Kupec : Ponudnik, pri katerem je prišlo do dodelitve;
Potrošniki : Fizična oseba, ki ne deluje v imenu poklica ali podjetja;
Ponudba: Znesek, ki ga ponudnik ponudi za izdelek na dražbi, vključno z davki;
Osebni podatki : (Osebni) podatki, ki jih potrošnik poda za vidaXL, da se tako registrira in daje ponudbe na
dražbi in se mu lahko sledi;
Nakupna pogodba : Nakupna pogodba med osebo z najvišjo ponudbo na dražbi in vidaXL na podlagi dodelitve;
VidaXL: VidaXL Europe BV

Člen 2 - Veljavnost
2.1. Poleg SPLOŠNIH PRAVIL IN POGOJEV in SPLOŠNI PRAVIL IN POGOJEV DRAŽENJA veljajo tudi v
razmerju med vidaXL in ponudnikom za vsako dražbo vidaXL, uporabo spletnega mesta dražbe,
registracijo ponudnika z vidaXL za sodelovanje na dražbah in vsako dražbo, ki poteka. VidaXL zavrne
vse (splošne) pogoje ponudnika.
2.2. Ponudniki se s sodelovanjem na avkciji prijavijo drug drugemu in potrošnik izjavlja vidaXL , da je
zavezan k potrditvi s temi splošnimi pravili in pogoji dražbe in jih zavezujejo pravni zaključki, ki izhajajo
iz njega. Ponudnik mora brezpogojno izpolnjevati vse pogoje in se vzdržati ravnanja, ki lahko škoduje
interesu vidaXL kot spletni dražbeni hiši.

Člen 3 - Registracija
3.1. Za sodelovanje na dražbi mora biti ponudnik predhodno registriran na spletnih straneh dražbe na način,
ki ga predpisuje vidaXL. Poleg tega ponudnik s svojim sodelovanjem na dražbi potrdi, da je pooblaščen
za opravljanje pravnih dejanj. Ponudnik tudi izjavlja (v primeru dodelitve), da bo pooblaščen za sklenitev
kupoprodajne pogodbe za ustrezno dražbo. Poleg tega mora ponudnik brezpogojno odobriti SPLOŠNE
DOLOČBE IN POGOJE ter SPLOŠNE DOLOČBE IN POGOJE DRAŽBE. vidaXL si pridržuje pravico,
da kadar koli zavrne prijavo in sodeluje na dražbah, iz lastnih razlogov in prekine kateri koli sporazum.
3.2. Ponudnik se ustrezno identificira na prvi zahtevek vidaXL. Če mu to ne uspe, ponudnik ne sme
sodelovati na dražbi.
3.3. Ponudnik mora zagotoviti, da se podatki o registraciji, ki jih za vidaXL podal ponudnik, v celoti
izpolnjeni, resnični in pravilni. Ponudnik poleg tega zagotavlja točnost in popolnost informacij, ki jih je
predložil. Če se te informacije kadarkoli spremenijo, mora ponudnik takoj obvestiti vidaXL o teh
spremembah.
3.4. Uporabniško ime in geslo, ki jih uporablja ponudnik na dražbi, so strogo osebni in jih ponudnik ne sme
prenesti na tretje osebe. Če se ponudnik boji, da drugi pozna njegovo geslo, mora ponudnik takoj
obvestiti vidaXL. Ponudnik je odgovoren za vse ukrepe, ki se izvajajo na avkciji in so povezani z
uporabo njegovega gesla in / ali uporabniškega imena, tudi v primeru zlorabe, če je bil ponudnik
brezskrben z uporabniškim imenom in geslom . vidaXL ima pravico uveljavljati plačilne obveznosti
ponudnika zaradi ponudb, ki so bile izvedene z uporabo gesla in uporabniškega imena ponudnika.

Člen 4 - Izjava o zasebnosti
4.1. vidaXL bo uporabila (osebne) podatke od ponudnika v skladu z Izjavo o varovanju zasebnosti na spletni
strani dražbe. Ponudnik naj se ob obisku spletnega mesta dražbe vedno posvetuje z najnovejšimi
spremembami Izjave o varstvu osebnih podatkov.

Člen 5 - Varnost
5.1. vidaXL si v razumni meri prizadeva, da bi zaščitila svoje sisteme pred izgubo podatkov in / ali kakršno
koli nezakonito uporabo in bo uporabila ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.
5.2. Ponudnik je zavezan do vidaXL, da bo zavaroval svoj računalnik - ali katero koli drugo napravo - proti
virusom ali drugim nezakonitim programom ali datotekam, ki se prenašajo prek interneta, ko vstopa na
spletno stran dražbe. Poleg tega mora ponudnik sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti, da
nepooblaščena tretja stranka uporabi njegovo geslo in uporabniško ime.

Člen 6 - Postopek dražbe
6.1. Pripravo in vodenje dražbe določi izključno vidaXL. To med drugim pomeni, da vidaXL določa stanje
pred dražbo in med njo ter ima pooblastilo, da določi, če po mnenju vidaXL obstajajo utemeljeni razlogi,
da se ljudje iz nadaljnjega sodelovanja izpustijo, da zapre eno ali več dražb ali Spremeniti (sestavljanje)
dražb, ne prepozna ponudbe in jo razglasiti za neveljavno ter prekine, obnovi ali prekliče dražbo ali
sprejeti druge potrebne ukrepe.
6.2. Trajanje dražbe je označeno na spletni strani dražbe. Kljub temu pa lahko vidaXL kadarkoli prekliče,
prekine, začasno prekine ali podaljša dražbo. Če dražba zaradi tehničnih težav ni odprta za vse
ponudnike, bo vidaXL izkoristil pravico do podaljšanja dražbe, vendar pa to ni obvezno.
6.3. Ponudnik mora ali v imenu vidaXL slediti navodilom in navodilom, ki mu jih je dala v primeru dražbe.
6.4. Dražba bo potekala v vrstnem redu, navedenem v dražbenem katalogu na spletni strani dražb. Vendar
pa ostaja pravica odstopi od zaporedja.
6.5. Ponudnik sprejme posebne pogoje, ki se lahko pojavijo med internetno dražbo in (tehničnimi) težavami,
ki se lahko pojavijo. Ta vprašanja lahko vsebujejo: nezmožnost dostopa do spletnega mesta dražbe ali
določene dražbe, nezmožnosti izdaje ponudbe, napak ali napak na spletni strani dražbe in / ali osnovni
strojni opremi in / ali omrežni povezavi in / ali programski opremi, ki se izvaja na spletni strani dražbe.
Poleg tega lahko vzdrževanje na spletnem mestu dražbe in / ali osnovnem sistemu pomeni, da lahko
pride do težav pri omejenem dostopu do spletne strani in / ali dražbe in / ali stati v napoto, kako oddati
ponudbo.

Člen 7 - Opis dražb
7.1. Opisi mest in vsi podatki na spletnem mestu dražbe so narejeni na podlagi "know best". Zato se lahko
zgodi, da je opis dražbe nepravilen ali nepopoln.

Člen 8 - Ponudba
8.1. Ponudbo je treba predložiti na način, ki ga je vidaXL navedel na spletnih straneh avkcije. Dražba se
obravnava v skladu z načelom "najvišji ponudnik". vidaXL ima pravico spremeniti način izvedbe dražbe
kadarkoli med dražbo, vedno obstajajo dokazi o samo (enem) javnem povabilu vidaXL za ponudbo.
vidaXL ima pravico, da ne prizna ponudb, če obstajajo utemeljeni razlogi po mnenju vidaXL.
8.2. Ponudba ponudnika se bo štela za pravno zavezujočo ponudbo za vidaXL. Ponudnik je vezan na
ponudbo, ki je nepreklicna in brezpogojna. Ponudnik, ki je dal ponudbo, šteje za ponudbo zase in je
osebno vezan do vidaXL in za obveznosti, ki izhajajo iz njegove ponudbe proti vidaXL. To velja tudi, če
mora ponudnik ukrepati v imenu tretje osebe.
8.3. Če več oseb izjavi, da skupaj oddajo ponudbo (ali so oddale ponudbo v preteklosti), so skupaj in ločeno
odgovorne za obveznosti, ki izhajajo iz njega do vidaXL.
8.4. vidaXL ima pravico sodelovati na dražbi in ponuditi v imenu tretje osebe na avkcijah.

Člen 9 - Sklep nakupne pogodbe
9.1. Vsaka ponudba, ki jo daste na dražbi vidaXL, je zakonska ponudba za nakup predmeta. Ponudbe ne
smete umakniti, razen za omejene okoliščine, dovoljene po veljavni zakonodaji, na primer, če predmet
ne ustreza opisu, ki je bil v zvezi z njim naveden na spletni strani dražbe.
9.2. Udeležba na dražbi ne pomeni, da bodo izdelki sčasoma prodani ponudniku. Tudi če je Spletna stran
dražbe nakazala, da se dražba izvede po pogodbi o najvišji ponudbi, ni nujno, da bi prišlo do nakupne
pogodbe.
9.3. Ponudnik se zaveda, da so predmeti, ki se prodajajo na dražbah, v lasti vidaXL. Nakupna pogodba je
sklenjena med kupcem in vidaXL.

Člen 10 - Obračun in plačilo
10.1. Razen če ni drugače dogovorjeno, je treba zneske, ki jih je podal potrošnik, plačati v 14 dneh po
začetku odstopnega roka, ki se začne na dan, ko potrošnik prejme izdelek. V primeru pogodbe o
zagotavljanju storitve se odpovedni rok 14 dni začne, ko potrošnik prejme potrdilo o pogodbi.
10.2. Pri prodaji izdelkov potrošnikom predplačilo v višini več kot 50% nikoli ni dovoljeno. Če je predplačilo
določeno, lahko potrošnik izvrši pravice šele, ko je izpolnjen predpisani predplačilo.
10.3. Potrošnik je dolžan nemudoma poročati upravljavcu o nepravilnostih pri podatkih ali podatkih o plačilu.
10.4. V primeru, da uporabnik ne izpolni svojih obveznosti, ima upravljavec pravico, da ob upoštevanju
pravnih omejitev potrošniku zaračuna razumne stroške.
10.5. Kode kuponov niso dovoljene, ko plačujete za izdelek, ki ste ga dobili na dražbi.

Člen 11 - Veljavno pravo
11.1. Na teh splošnih pogojih in pravilih dražbe, ki se lahko pojavijo na dražbah, se uporablja slovensko
pravo.

Člen 12 - Druge določbe
12.1. vidaXL si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev za dražbo kadarkoli. V primeru sprememb
se novi pogoji uporabljajo od naslednje dražbe naprej. Pravila in pogoji, veljavni na začetku transakcije,
se bodo uporabljali, dokler ta transakcija ne bo končana. Vaša nadaljnja uporaba storitev po kakršnih
koli spremembah pogojev se šteje za vašo zavezujočo sprejetje takih sprememb.

