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Spoštovani, v skladu z oddanim spletnim naročilom vam pošiljamo:

POTRDILO O SKLENJENI POGODBI
Informacije potrošniku pred sklenitvijo naročniškega razmerja
• Podatki o izdajatelju - prodajalcu:
Naziv: DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o. (skrajšan naziv: DELO d.o.o.)
Naslov: Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Spletni naslov: https://info.delo.si/o-podjetju/
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 2.685.277,92 EUR
Matična številka: 5096049
ID za DDV: SI25256394
TRR: 02922-0012208609, odprt pri NLB d.d.
Telefon: 080 11 99, 01 47 37 600
Faks: 01 47 37 613
Elektronska pošta: narocnine@delo.si
• Naročniško razmerje
Naročnik naroča oz. sklepa naročniško razmerje za tiskano edicijo ali nečasopisni produkt ali digitalno edicijo pod
cenovnimi pogoji, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na spletni strani
izdajatelja-prodajalca https://trgovina.delo.si/ceniki/ ali pod posebej dogovorjenimi cenovnimi pogoji. Posebej
dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja so vedno časovno omejeni. Naročnik je vedno plačnik za naročeno tiskano
edicijo ali nečasopisni produkt ali digitalno edicijo.
Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas in velja do pisnega preklica.
Naročnik jamči za pravilnost in celovitost posredovanih podatkov o naročniku in o prejemniku naročene edicije. V
primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju-prodajalcu v
najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v treh (3) delovnih dneh po nastanku spremembe. V primeru
spremembe naslova prejemanja tiskane edicije je naročnik dolžan o novem naslovu obvestiti izdajatelja-prodajalca
vsaj pet (5) delovnih dni pred datumom, od katerega naj bi se začela dostava naročene edicije na nov naslov.
Naročnik v naročilu določi, na kateri naslov želi prejemati naročeno tiskano edicijo.
• Cenik
Naročnina na izbrane tiskane ali digitalne edicije se obračunava po veljavnem ceniku izdajatelja-prodajalca, ki je
objavljen na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. V primeru spremembe cen naročnin bodo naročniki o tem
obveščeni z objavo na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/ ali v Delovih tiskanih edicijah. Spremenjene cene
naročnin veljajo oziroma se obračunajo od dneva objave vsakokratne spremembe cenika Delovih edicij naprej. Cena
izbranega nečasopisnega produkta je objavljena na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/.
• Obračun naročnine in plačevanje
Naročnina za tiskane edicije je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda naročene edicije z upoštevanim
naročniškim popustom in števila izidov naročene edicije v določenem obračunskem obdobju. Naročnina za digitalne
edicije je fiksna in se ne spreminja glede na število izidov.
Dostava tiskanih edicij na kateri koli naslov v Sloveniji je vključena v naročnino in se izvaja z organizirano raznašalsko
mrežo, kjer te ni, pa prek Pošte Slovenije. Poštnino krije izdajatelj-prodajalec. Za dostavo v tujino naročnik plača
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poštnino po vsakokrat veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Naročnina in poštnina za tujino se plačata vnaprej na
podlagi izstavljenega predračuna.
Naročnina za dnevne časopise in tednike se praviloma obračunava mesečno, na pisno zahtevo naročnika pa lahko
tudi polletno ali letno, naročnina za revije z mesečno ali daljšo periodo izhajanja pa se obračunava letno. Če ima
naročnik naročenih več edicij, je lahko naročnina za vse edicije za določeno obračunsko obdobje zaračunana na
enem računu. Cene se določajo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom tiskanih edicij izdajatelja-prodajalca, ki je
objavljen na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/ oz. v skladu s posebej dogovorjenimi cenovnimi pogoji.
Naročnina se zaračunava praviloma v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje (mesečno,
polletno ali letno), in sicer za predvideno število izidov v določenem obdobju (mesec, pol leta ali leto).
Račune izdajatelj-prodajalec izdaja praviloma v papirni obliki. Na zahtevo naročnika pa jih lahko nadomesti z eračunom v spletno banko ali s PDF računom na e-mail. Navodila so objavljena na spletni strani
https://trgovina.delo.si/documents/4/E-racun_a4_obrazec.pdf.

Izdajatelj-prodajalec račune s plačilnimi nalogi pošilja predvidoma na začetku meseca za tekoči mesec oziroma za
izbrano plačilno obdobje na začetku posameznega plačilnega obdobja.
Naročnik lahko poda soglasje za direktno obremenitev SEPA. Navodila za otvoritev so objavljena na spletni strani
https://trgovina.delo.si/placila/. Naročnik lahko SEPA direktno obremenitev odpre tudi osebno v oddelku naročnin,
na Likozarjevi ulici 1 v Ljubljani, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.
Račune naročnik plačuje s plačilnim nalogom (položnico), poslanim na naslov naročnika, preko direktne obremenitve
SEPA v banki, preko e-računa, preko PDF računa na email ali z elektronskim nakazilom.
Rok plačila za obstoječe naročnike je šestnajsti (16.) dan v mesecu, v katerem je bil izstavljen račun, za nove
naročnike pa je rok plačila prvega računa deset (10) dni po njegovi izdaji. Naročnik se s sklenitvijo pogodbe zavezuje,
da bo redni plačnik naročene edicije.
• Reklamacije dostave
Reklamacije dostave sprejema oddelek naročnin na stacionarni številki 01 47 37 600 in na brezplačni telefonski
številki 080 11 99 vse delovne dni v tednu.
Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo v zvezi z dostavo tiskane edicije v najkrajšem možnem času, praviloma na
dan izida, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni od neizpolnitve dostave. Izdajatelj - prodajalec bo v primeru, da je
reklamacija utemeljena, dostavil nadomestni izvod v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 8 dni od
prejema reklamacije. Odgovor na pisno reklamacijo bo naročniku posredovan najkasneje v roku osmih (8) dni od
prejema pisne reklamacije.
• Reklamacije v zvezi z izdanimi računi
Reklamacije za izdane račune lahko naročnik sporoči le v pisni obliki, upoštevajo pa se do roka plačila, navedenega na
posameznem računu. Sprejema jih oddelek naročnin na naslovu: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000
Ljubljana, ali na e-naslovu: narocnine@delo.si. Odgovor na reklamacijo bo potrošniku posredovan najkasneje v roku
osmih (8) dni od prejema pisne reklamacije.
• Začasna prekinitev dobave blaga zaradi neporavnane naročnine
V primeru nerednega poravnavanja obveznosti naročnik prejme na naslednji fakturi opomin, na plačilnem nalogu pa
se k znesku tekoče naročnine prišteje tudi dolg. Če naročnik tri (3) mesece zaporedoma ne poravna naročnine, se mu
dostava časopisa ob koncu tretjega meseca začasno prekine do poravnave celotnega dolga. Prav tako se mu dostava
časopisa začasno prekine do poravnave celotnega dolga, če ima neporavnane naročniške obveznosti, starejše od
petinsedemdeset (75) dni. Prejemniku se naročeno edicijo začne ponovno pošiljati, če naročnik dolg v celoti poravna
v petintridesetih (35) dneh od prekinitve dostave. V kolikor naročnik dolg poravna pozneje, je potrebno za ponovno
vzpostavitev dostave edicije skleniti novo naročniško razmerje. Naročnik, ki mu je bil pri obračunu naročnine priznan
akcijski popust, s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti, kljub plačilu celotnega dolga in ponovni
vzpostavitvi dostave naročene edicije, do akcijskega popusta ni več upravičen. Če pa naročnik dolga v petintridesetih
(35) dneh od prekinitve dostave ne poravna ali ne poravna v celoti, se šteje, da je naročniško razmerje prenehalo.
Dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od naslednjega dne po zapadlosti posamezne
terjatve do plačila) pa se preda v postopke nadaljnje izterjave.
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Prekinitev naročniškega razmerja
Prekinitev naročniškega razmerja oziroma odpoved edicije mora biti podana v pisni obliki na naslov:
Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov narocnine@delo.si
oziroma po faksu na številko 01 47 37 613.
Odpovedi, prejete do petindvajsetega (25.) dne v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na
izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po petindvajsetem (25.) dnevu v mesecu, se obravnavajo kot
prejete v naslednjem mesecu in začnejo veljati s prvim dnem meseca po tistem, ki je obravnavan kot mesec prejema
odpovedi.
• Odgovornost izdajatelja - prodajalca za stvarne napake
Izdajatelj - prodajalec je odgovoren za stvarne napake naročenih edicij ob dostavi, ne glede na to, ali so bile
izdajatelju - prodajalcu znane ali ne. Izdajatelj - prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake naročenih edicij, ki
se pokažejo po dostavi, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Izdajatelj - prodajalec nosi vse stroške
reklamacij in zahtevkov naročnikov zaradi utemeljenih stvarnih napak. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.
Naročnik oz. uporabnik mora o napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti izdajatelja – prodajalca v dveh
mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita, najkasneje pa v dveh letih od izročitve stvari oziroma opravljene
storitve, sicer izgubi pravico iz tega naslova. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na naročeni ediciji natančneje
določajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (UR. l. RS št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami - ZVPot).
• Informacija o funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to
primerno, ter informacija o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje
seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno
Skladno z 10. in 11. točko prvega odstavka 25. b člena ZVPot so vse funkcionalnosti digitalnih paketov opredeljene na
spletni strani www.delo.si, uporabniška gesla pa so standardizirana.
Za dostop do vsebin na spletu je potrebno imeti nameščen sodoben spletni brskalnik (npr. Mozilla Firefox, Google
Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera) z aktivno podporo javascript in vključenimi piškotki.
• Sklenitev pogodbe in možnost odstopa od nje v štirinajstih (14) dneh od sklenitve
Izdajatelj-prodajalec izrecno obvešča potrošnika, da po oddaji spletnega naročila postane naš naročnik in velja, da je
z izdajateljem-prodajalcem sklenil pogodbo. Skladno s tem ima kot naročnik tiskanih edicij v skladu s prvim
odstavkom 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami - ZVPot) v
zvezi s 6. točko petega odstavka omenjenega člena pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prejema prvega izvoda
časopisa oz. v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši, brez navedbe vzroka izdajateljaprodajalca obvesti, da odstopa od pogodbe in z vračilom časopisov od izdajatelja-prodajalca zahteva vračilo vseh
opravljenih plačil. V skladu s sedmim odstavkom 43. d člena ZVPot naročnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije
samo neposredne stroške vračila časopisov. Odstopni rok iz 43. č člena ZVPot začne teči z dnem prejema prvega
izvoda naročene edicije oz. z dnem sklenitve te pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši. Obvestilo o odstopu lahko
naročnik-plačnik izdajatelju-prodajalcu predloži na standardnem obrazcu za odstop, ki je priložen ponudbi, na voljo
pa je tudi na https://trgovina.delo.si/documents/61/Odstopna-izjava-december-2021.pdf, ali z nedvoumno pisno
izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od te pogodbe. Šteje se, da je obvestilo o odstopu podano pravočasno, če ga
naročnik izdajatelju-prodajalcu pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Obrazec za odstop od pogodbe je
kot priloga sestavni del tega potrdila o sklenjeni pogodbi.
V primeru odstopa od pogodbe izdajatelj-prodajalec v skladu z drugim odstavkom 43. d člena ZVPot nemudoma oz. v
štirinajstih (14) dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe naročniku vrne vsa prejeta plačila, vključno s
stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena
standardna oblika dostave podjetja). Tako povračilo izdajatelj-prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor
je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno
dogovorjeno drugače, v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Izdajateljprodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago
poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju-prodajalcu nemudoma
in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh po oddaji obvestila o odstopu od pogodbe, in sicer na
običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik pošlje blago nazaj pred iztekom štirinajstih (14) dni. Potrošnik
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odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave,
lastnosti in delovanja.
V primeru naročila digitalnih edicij, ki se ne dostavljajo na otipljivem nosilcu podatkov, naročnik v skladu s 13. točko
petega odstavka 43. č člena ZVPot z oddajo naročila preko spletne trgovine izdajatelja-prodajalca izrecno soglaša, da
izdajatelj-prodajalec v odstopnem roku iz 43. č člena ZVPot, ki začne teči z dnem sklenitve te pogodbe, začne
opravljati naročeno storitev. Naročnik se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi
pravico do odstopa od pogodbe (13. točka petega odstavka 43. č člena ZVPot). Če naročnik odstopi od pogodbe o
naročilu digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, po tem, ko je skladno s 13. točko petega
odstavka 43. č člena ZVPot podal soglasje za začetek opravljanja storitev v odstopnem roku iz 43. č člena ZVPot
oziroma po tem, ko se je strinjal, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa
od te pogodbe, plača izdajatelju-prodajalcu znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve
izdajatelja-prodajalca o odstopu od pogodbe. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe (prvi
odstavek a43. e člena ZVPot).
• Uporaba in varovanje osebnih podatkov - obvestilo o obdelavi osebnih podatkov
S pisno potrditvijo te ponudbe naročnik dovoljuje, da Delo d.o.o. posredovane osebne podatke naročnika (kontakni
podatki naročnika) in prejemnika naročene edicije uporablja za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se
uporabljajo in shranjujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov - Uredba (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v
nadaljevanju GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami,
ZVOP-1). Pravna podlaga za obdelavo je izvajanje naročniške pogodbe. V primeru, ko je prejemnik naročene edicije
drug kot naročnik, bo Delo d.o.o. v skladu s 14. členom GDPR prejemnika naročene edicije o obdelavi njegovih
osebnih podatkov obvestilo.
S sklenitvijo naročniškega razmerja bo Delo d.o.o. osebne podatke naročnika in prejemnika obdelovalo za namen
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. S sklenitvijo naročniškega razmerja bo Delo d.o.o. naročnikove posredovane
osebne podatke poleg namena izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter s tem namenom povezanih vsebin
obdelovalo tudi za namene neposrednega trženja oglasnih gradiv, revij in časopisov, pošiljanja ponudb, vabil na
dogodke Dela d.o.o. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil. Na podlagi 73. člena
ZVOP-1 lahko posameznik obdelavo njegovih osebnih podatkov, razen obdelave potrebne za izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti ter s tem povezanih vsebin, kadarkoli pisno zahteva, da Delo d.o.o. trajno ali začasno
preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja oglasnih gradiv, revij in časopisov,
pošiljanja ponudb, vabil na dogodke Dela d.o.o. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje
naročil, pri čemer je Delo d.o.o. na svoje stroške dolžno v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih
podatkov za namene neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to
zahteval. Naročniku pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Svojo zahtevo
po preklicu lahko realizirate na način, da na povezavi https://info.delo.si/gdprsoglasje/ >>kliknete<< na okvir
>>odjavi<< ali da nam svojo zahtevo posredujete na e-naslov: dpo@delo.si ali pisno na naslov: Delo d.o.o.,
Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
Delo d.o.o. bo vaše osebne podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter podatke prejemnika, v
kolikor le-ta ni enak naročniku, hranilo za čas trajanja pogodbenega razmerja in še 3 leta po zaključku le-tega, v
primeru, ko bi bilo potrebno, da Delo d.o.o. osebne podatke naročnika zaradi razlogov izvrševanja svojih zakonitih
pravic, izhajajočih na podlagi izvajanja naročniške pogodbe, obdeluje dlje, pa tako dolgo, dokler bo za to obstajala
zakonita pravna podlaga za obdelavo.
Vaši osebni podatki se ne posredujejo nikamor razen zgolj pogodbenim partnerjem-obdelovalcem osebnih podatkov
Dela d.o.o., zgolj v delu, ko je to za dosego namena uspešne dostave naročene edicije nujno, vendar morajo ti
spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo in varovanje osebnih podatkov, Delo d.o.o. pa ima z
njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi in varovanju osebnih podatkov.
V primeru, da želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr.
vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelave podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to
lahko sporočite po elektronski pošti na naslov: dpo@delo.si ali pisno na naslov: Delo d.o.o., Likozarjeva ulica 1, 1000
Ljubljana. Navedena kontakta sta tudi kontakta, namenjena komunikaciji z osebo, pooblaščeno za varstvo osebnih
podatkov Dela d.o.o. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje kot je dovoljeno. V
primeru, da ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate
možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 230 97 30, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.
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• Veljavnost Splošnih pogojev
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del pogodbe med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem. Splošni
pogoji za naročnike tiskanih edicij in nečasopisnih produktov so objavljeni na spletni strani
https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji-za-narocnike-tiskanih-edicij-in-necasopisnih-produktov/. Za naročnike
digitalnih edicij so Posebni pogoji, povezani z digitalnimi naročninami objavljeni na spletni strani
https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji-narocniskega-razmerja-in-nakupov-digitalnih-edicij/. V tiskani obliki jih
naročniki lahko pridobijo v oddelku naročnin, na naslovu Likozarjeva ulica 1, Ljubljana.
Stranki naročniškega razmerja si bosta prizadevali vse morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazum ne
bo možen, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Izdajatelj-prodajalec ne priznava
nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (tretji odstavek 32. člena Zakona o izvensodnem
reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015 s spremembami in dopolnitvami - ZIsRPS)). Platforma za spletno
reševanje potrošniških sporov je dostopna na spletni povezavi
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL (četrti odstavek 32. člena
ZIsRPS).
Z oddajo naročila preko spletne trgovine izdajatelja-prodajalca naročnik potrjuje, da mu je pred podajo naročila
podjetje Delo d.o.o. zagotovilo vse informacije iz prvega odstavka 25. b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka 43.
b člena ZVPot ter 32. člena ZIsRPS.
Z oddajo naročila preko spletne trgovine izdajatelja-prodajalca naročnik naroča navedeno edicijo do pisnega preklica
oz. se z oddajo naročila strinja s plačilom naročnine.
Pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja za izbrano edicijo se šteje za sklenjeno z dnem, ko izdajatelj - prodajalec
prejme naročilo preko spletne trgovine.

• Priloga 1:
Obrazec za odstop od pogodbe, ki je kot Priloga št. 1 sestavni del te ponudbe, je dostopen tudi na spletni povezavi
https://trgovina.delo.si/documents/61/Odstopna-izjava-december-2021.pdf (objavljen v Ur. l. RS št. 43/2014).

DELO d.o.o.
Sonja Tominec, pomočnica vodje trženja naklad
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Priloga 1:

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE
(obrazec izpolnite samo v primeru, če želite odstopiti od pogodbe v roku 14 dni od dneva sklenitve pogodbe)

Delo d.o.o., Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja za

edicijo ________________________, naročeno dne ______________________, z začetkom

prejemanja dne ______________________.

Ime in priimek naročnika _____________________________________________________________.

Naslov naročnika ___________________________________________________________________.

Podpis naročnika: ____________________________. Kraj in datum: _________________________.
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