
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z navedenimi pogoji: znesek naročnine vključuje poštnino za revijo in 9,5-odstotni DDV. Položnico za plačilo naročnine boste prejeli po pošti. Naročnik začne prejemati revijo na naslov, ki ga je kot prejemni naslov navedel v naročilnici, 
in sicer s prvo številko naročene revije, ki izide najmanj tri dni po izdajateljevem prejemu plačila položnice. Naročilo na revijo velja do vašega preklica. Ob naročilu bomo potrebovali vašo davčno številko (za potrebe Zakona o dohodnini, ki zahteva prijavo vrednosti nagrade). 
Darilo prejme prvih trideset (30) naročnikov. Akcija traja do 30. novembra 2017 oziroma do razprodaje zalog. Darilo vam bomo poslali po plačilu naročnine. Znesek naročnine ne vključuje stroška poštnine za darilo. Strošek poštnine za darilo (3,10 EUR) boste poravnali ob 
prejemu pošiljke Pošti Slovenije. Darilo lahko prevzamete tudi osebno v oddelku Naročnine, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje. Če bi želeli prekiniti naročniško razmerje, je treba pisno ali po telefonu obvestiti naročniško službo vsaj štirinajst (14) dni pred iztekom plačane 
naročnine. Naročilnica je sestavljena v enem izvodu in ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem – to je Salomon, d. o. o., Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, telefonski številki: 01 5880 365 in 01 5880 363, e-poštni naslov: narocnine@media24.si. 
Naročnik lahko uveljavlja stvarne napake revije pri podjetju Salomon, d. o. o., Ljubljana. Vaše pritožbe v zvezi z naročilom in dostavo revije lahko posredujete na naročniško službo, ki vam bo najpozneje v osmih (8) dneh posredovala odgovor. Pritožba se odda prek e-poštnega 
naslova: narocnine@media24.si. Naročnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prejemu prvega izvoda revije brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe. Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti Salomon, d. o. o., Ljubljana o svoji 
odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je dostopen na http://media24.si/narocanje#odjava. Odstop od pogodbe sporoči na e-poštni naslov: narocnine@media24.si ali pisno na naslov: Salomon, d. o. o., 
Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje. Naročnik vrne revijo na naslov podjetja Salomon, d. o. o., Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko je obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, 
če naročnik pošlje sporočilo, da odstopa od pogodbe, oziroma vrne revijo podjetju pred iztekom 14-dnevnega roka. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu podjetje Salomon, d. o. o., Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih (14) 
dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Neposredne stroške vračila revije nosi naročnik. Splošni pogoji naročanja so objavljeni na www.media24.si.

  Polletna naročnina (6 številk) z izbranim darilom: 17,94 EUR
  Polletna naročnina (6 številk) z 10-odstotnim popustom: 16,14 EUR

Naročam revijo

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka, kraj:

Elektronski naslov:

Davčna št.:

Telefon:

Podpis - s podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji naročanja

Pokličite ob delavnikih med 8. in 16. uro 
01-5880 365, 01-5880 363, 
pišite na: narocnine@media24.si
ali pošljite svoje podatke 
v zaprti kuverti na naslov: 
Salomon d.o.o., Ljubljana, Naročnine, 
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje

ob naročilu 
revije!

Naročite revijo in prejmite knjigo odličnih receptov!

Darilo

Mehka vezava, 24 x 29 cm, 96 strani

Knjiga ponuja 50 receptov in vsi so 
namenjeni pripravi prazničnih menijev – 
od prefinjenih začetnih jedi prek slastnih 
glavnih presenečenj do vabljivih sladic.

Trda vezava, 17 x 20,5 cm, 224 strani

En recept - sto različic. Iz enega samega 
osnovnega testa le z nekaj različnimi 

dodatnimi sestavinami pripravimo 
pestro paleto najrazličnejših okusov.

Za darilo sem izbral/-a (označite eno):
  knjigo Piškoti   knjigo Praznične jedi


