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1. Uvod 

Spoštovani uporabnik/ca spletne trgovine www.s3c.si! 

Da bi vam zagotovili hitrejšo, udobnejšo in ugodnejšo storitev, smo se odločili, da ponudimo možnost 
našim dosedanjim in bodočim strankam uporabo spletne trgovine, kjer lahko brez neprijetnega čakanja 
in dvomov opravite nakup vaših izbranih artiklov.  

Glede na to, da ste ta navodila prejeli, ste najverjetneje že izrazili svojo željo po uporabi spletne trgovine. 
V tem primeru vam je bilo dodeljeno tudi uporabniško ime in geslo.  

V uvodu vam želimo predstaviti nekaj prednosti uporabe naše spletne trgovine. Kot smo že povedali, 
vam tako olajšamo delo pri čakanju na ponudbo, čakanju na odgovor ipd. Imate tudi možnost iskanja 
po celotnem katalogu, torej po prodajnem programu, ki vam ga ponujamo. Hkrati lahko tudi vidite 
trenutno zalogo in vašo ceno vsakega izdelka. Pomembna prednost je tudi iskanje alternativnih artiklov 
(zamenjav), saj vam hkrati pokaže iskani originalni del, kot tudi alternativo, ki je ugodnejša in še vedno 
kvalitetna zamenjava.  
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Vstopna stran spletne trgovine:  

 

2. Registracija uporabnika spletne trgovine 

Prvi korak, po tem ko ste izrazili željo po uporabi spletne trgovine in izpolnili pristopno izjavo, je 
registracija vašega podjetja kot uporabnika, kar uredimo mi. V večini primerov vaše podatke že imamo 
v naši bazi in lahko to zelo hitro storimo. Pomembno je le, da nas obvestite na kateri e-mail naslov želite 
prejemati obvestila in seveda uporabniško ime in geslo.  

Po tem, ko vas registriramo v sistemu, prejmete v kratkem na vaš e-mail obvestilo o dostopu do spletne 
trgovine, spletno povezavo trgovine, uporabniško ime ter geslo, s katerim boste dostopali do spletne 
trgovine. Priporočamo, da si shranite le-to na primerno mesto, da ga ne pozabite. Geslo, ki ga prejmete 
preko e-maila lahko po želji tudi spremenite že pri prvem vpisu v spletno trgovino. 

E-mail obvestilo o dostopu do spletne trgovine: 
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3. Vstop v spletno trgovino z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom 

Z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom lahko od sedaj naprej dostopate do spletne trgovine 
kjerkoli. Na desni strani imate možnost vpisa (Login). Vpišete uporabniško ime in geslo, ki ste ju prejeli 
na vaš e-mail naslov. S klikom na prijavo se bo odprl vaš osebni profil, preko katerega boste lahko 
kupovali v naši spletni trgovini. 

 

 

 

  



  

Navodila za uporabo spletne trgovine S3C d. o. o.                                                     

7 
 

4. Vsebine in pod vsebine v spletni trgovini 

V spletni trgovini lahko poleg iskanja izdelkov in naročanja najdete tudi razne druge vsebine, in sicer: 

- Prodajni pogoji 

- Naročilo kataloga 

S klikom na zavihek Naročilo kataloga se vam odpre naročilnica, kjer si lahko naročite brezplačen 
katalog ki Vam bo v pomoč pri izbiri več kot 120.000 izdelkov iz področja pnevmatike, hidravlike in 
industrijske opreme! 

- Splošni pogoji dostave 

- Splošni pogoji poslovanja 

- Kontakti 

- Na kratko o podjetju 

Preberite si razloge zakaj sodelovati z nami. Naročite se na naše novice,  prebirajte jih na naši spletni 
strani, ali pa nam preprosto sledite na družabnih omrežjih. 

- Vaši podatki – vaš profil  

Osebne podatke najdete in urejate s klikom na povezavo Moj račun. V primeru, da želite spremeniti 
geslo pa kliknite na povezavo Spremeni geslo. 
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5. Iskanje izdelkov ter alternativnih zamenjav  

Za iskanje izdelkov lahko uporabite tri možnosti: 

a.) Brskalnik (1) – iskanje z uporabo fraz, nazivov, šifer, alternativ, šifer drugih proizvajalcev 
b.) Prelistaj katalog (2) – iskanje po katalogu / skupinah artiklov 
c.) Hitro naročilo (3) – v primeru že poznanih naših kod dobavitelja 

Na vstopni strani ter tudi čez celotno iskanje se vam vedno v desnem kotu poleg brskalnika prikaže 
Košarica (Basket) ter že shranjene nakupovalne liste. 

 

Naš sistem vam vedno ob iskanju izdelkov pokaže originalni del, kot tudi možnost izbire alternative (če 
obstaja), ki je vedno ugodnejša ter še vedno dovolj kvalitetna. Primer:  
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6. Dodajanje izbranih izdelkov v košarico  

Ko preko iskalnika poiščemo določene izdelke, se nam prikaže tudi stanje zaloge – zelena kljukica 
pomeni, da zaloga je, rdeč križec pa da izdelka trenutno ni na zalogi. Izbranemu artiklu vnesite želeno 
količino ter dodajte v košarico. Postopek ponovite za vse artikle, ki bi jih radi kupili. V vsakem trenutku 
lahko pregledate vsebino vaše košarice s klikom na ikono »Vaša košarica« v zgornjem desnem kotu 
spletne strani. 
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7. Moja košarica – pregled izbranih izdelkov (My basket) 

V košarico lahko pridemo na več načinov. V njej nas čaka pregled izbranih izdelkov in možnost 
odstranjevanja in dodajanja izdelkov, popravljanja količin ter pregled skupnih cen. V začetnem delu 
(spodnja slika) – pregledu (1) se nam pokažejo izbrani izdelki, opis, cena / enoto, zaloga, izbrana 
količina, možnost spreminjanja količine (2), končna cena ter možnost izbrisa celotne vrstice iz košarice. 
Če želite torej spremeniti količine izdelkov, spremenite številko poleg izdelka ter izberete možnost 
»Update basket« (2). V spodnjem delu imate tudi možnost shranjevanja nakupovalne liste (3) (to vam 
zelo priporočamo), kjer imate svojo lastno evidenco – na primer: IME DATUM OBJEKT (največ 30 
znakov). Te nakupovalne liste se vam bodo vedno pokazale pri nakupih in boste lahko tudi iz njih izhajali 
– temu je le-to namenjeno. Ko končate z dodajanjem in spreminjanjem količin, pritisnete na »Proceed 
to checkout« (4), da nadaljujete z naročilom. 
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8. Vnos vaših podatkov in naslova za dostavo (Delivery address) 

Ko nadaljujete z naročilom, se vam prikaže možnost izbire naslova podjetja, ki je bil vnesen v naš sistem 
pri registraciji ali vnos novega – drugačnega naslova. Tukaj vam priporočamo, da VEDNO uporabite 
drugo možnost, saj vam v nadaljevanju opisujemo kateri podatki so pomembni in zakaj ter kam jih 
vnesite. Na naslednjih slikah je tudi vse na primeru prikazano, sploh kje se določeni podatki pokažejo 
(dobavnica, nalepke prejetih artiklov,...). Zelo pomembno pri vnašanju podatkov je, da NE uporabljate 
šumnikov (uporabljajte c,s,z). V zgornjem delu se vam tudi prikaže možnost »Back to shopping basket«, 
v primeru, da želite nazaj v nakupovalno košarico.  

Najprej obvezno vpišete v prvo vrstico pod rubriko »Your name*« vaše ime in priimek. 

Izberete »Different delivery address« in izpolnite vaše podatke (glejte spodnjo sliko): 

Name: Kratek naziv podjetja – NAJVEČ 30 ZNAKOV – BREZ UPORABE ŠUMNIKOV 
Name 2: Vaše ime (in priimek) ter telefonska številka – NAJVEČ 30 ZNAKOV– BREZ UPORABE 
ŠUMNIKOV – To je pomembno, ker se le-to prikazuje na dokumentih, ki so pomembni za prevoznika 
(DPD), na dobavnici, za vašo evidenco in za hitrejšo in lažjo obdelavo naročil, tako za vas kot tudi za 
nas ter ostale vpletene v celoten proces.  
Street: Naslov dostave (ulica) 
Postcode, City: Poštna številka in Kraj / Mesto 
Country: SLO – Slovenija (Država) 
Na desni strani lahko vidite dosedanje izbire naslovov dostave in tudi le-te izberete. Nakup nadaljujete 
s klikom na »Next«.  



  

Navodila za uporabo spletne trgovine S3C d. o. o.                                                     

14 
 

 
9. Izbira prevoznika (Shipping) 

Na zavihku »Shipping« izberete prevoznika za dostavo vaše pošiljke – priporočamo izbiro DPD – najbolj 
preizkušeno. Cena 15 € je z vključenim DDV ter vključuje stroške pakiranja in prevoza. Prikaže se vam 
tudi predviden dan pošiljanja (»Expected Shipping«) ter pričakovana dostava pošiljke na vaš naslov 
(»Expected delivery«). Naročila, ki presegajo mejo 199,00 € neto (brez DDV), so poslana brez stroškov 
pošiljanja. Spodaj imate tudi možnost kasnejše dobave – v primeru, če želite npr. vaše izdelke prejeti 
šele čez 10 dni, vpišete datum, ki bi vam odgovarjal, da POŠLJEJO pošiljko – »Later shipping date«. 
Vendar pa morate datum pošiljanja nastaviti 3 dni prej, kot želite, da je pošiljka pri vas. 
 
PRIMER: 
Če želite, da je paket pri vas na dan 16.5.2016, morate »Later Shipping date« nastaviti na datum 
13.4.2016, ter nadaljujete s klikom na »Next«. 
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9.1 DPD paketna služba 

Naše stranke se najbolj poslužujejo DPD paketne službe, vendar ne pozabite, da ima lahko pri pošiljanju 
z DPD vaš paket dovoljeno težo do 31.5 kg, kombinirane dimenzije (najdaljša stranica + obseg) pa lahko 
maksimalno znašajo 300 cm. Poleg tega je lahko maksimalna dolžina 175 cm (najdaljša stranica).  

 *PAZITE! V primeru, da naročilo presega omenjene dimenzije, pa se le ta razdeli v več manjših paketov 
in poštnina je posledično dražja od 15 €. 

Maksimalne dimenzije za vaš DPD paket: 

• Dolžina: 175 cm (najdaljša stranica) 
• Kombinirane dimenzije: 300 cm (obseg + najdaljša stranica) 
• Teža : 31,5 kg 
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10.  Pregled naročila in dodatne informacije (Additional information) 

Na zavihku »Additional Information« imate možnost dodajanja vašega opisa izdelkov ter vaših šifer 
artiklov, ki jih imate v vašem sistemu, saj se bodo le-ti pojavili tudi na dobavnici, ki spremlja poslano 
pošiljko. Tukaj ni omejitev znakov.  

V tem zavihku tudi vpišete vaš elektronski naslov (predlaga tistega, ki je vnešen ob registraciji podjetja), 
kamor bi želeli prejeti obvestilo o poslani pošiljki ter DPD številko pošiljke.  

V vrstico »Your order number« vnesite vašo številko naročila, iz vašega sistema. To je zelo pomembno 
tudi za nas, saj bo le-ta številka naročila tudi na računu, ki vam ga izdamo kasneje. Če  nimate določene 
številke naročila, vpišite nekaj, kar bo kot referenca pri naročilu. Omejitev je zopet NAJVEČ 30 ZNAKOV 
+ BREZ UPORABE ŠUMNIKOV. Priporočamo torej, da vpišete samo številko naročila. Ta postavka se 
namreč prikazuje na več dokumentih – na dobavnici (do 30 znakov), v obvestilu, ki ga prejmete na e-
mail (do 30 znakov) ter na nalepkah artiklov, ki jih prejmete (*POZOR: Tukaj se prikaže samo do 20 
znakov). 

Na tem mestu lahko PO POTREBI naročite tudi Certifikat EN10204 - 2.1 za naročene izdelke. To storite 
tako, da označite kvadratek s kljukico. Naknadno certifikata ne bo možno naročiti, obvezno je ob naročilu 
artiklov. Certifikat znaša 12,00 €. Poleg tega pa lahko tukaj vpišete tudi dodatne komentarje za lastno 
evidenco ali če bi želeli kaj sporočiti še nam.  
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11.  Zadnji pregled in potrditev naročila (Order) 

Na zadnjem zavihku »Order« (Naročilo) se vam še zadnjič pokaže pregled naročila s končnimi cenami, 
vašimi podatki, ki ste jih vnesli – tu lahko še enkrat pregledate ali je vse tako kot mora biti in nato samo 
pritisnete na »Buy now« (Kupi sedaj)  - s tem potrdite nakup. 

Lahko pa v tem primeru, ko nakupa še niste potrdili, samo preverite končni znesek (z dostavo) ter to 
uporabite kot ponudbo, ki vam je bila do sedaj posredovana s strani komercialista. 

Nato se vam sistem zahvali za nakup in vam da možnost tiskanja naročila – namesto potrditve naročila. 
Tam imate vse podatke, ki ste jih vnesli, vključno s predvideno dostavo.  
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12.  Prejem obvestila o poslani pošiljki na vaš elektronski naslov 

Če oddate naročilo do 17:00 ure, bo pošiljka poslana še v istem dnevu. Obvestilo o poslani pošiljki 
prejmete na vaš navedeni elektronski naslov ob naročilu. Obvestilo zajema vašo vneseno referenčno 
številko – številko vašega naročila, številko potrditve naročila in dobavnice. Poleg tega se tudi izpiše 
kateri izdelki so bili naročeni, količine in opis. Na koncu je še zapisana DPD številka pošiljke in povezava, 
na kateri lahko pošiljki sledite.  

 

 

Po tem sledi le še prejem pošiljke in spremljajoče dobavnice. Po prejemu pošiljke boste v roku nekaj dni 
prejeli račun za naročilo iz strani podjetja S3C d.o.o. 
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13. Prikazi testnega naročila – pošta in dokumenti, ki jih prejmete ob / po 

naročilu 

DPD nalepka na pošiljki in podatki iz vnešenega naročila preko spletne trgovine: 

 

Nalepka na artiklu s podatki o številki naročila (samo 20 znakov), šifro artikla, opisom in količino: 



  

Navodila za uporabo spletne trgovine S3C d. o. o.                                                     

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Navodila za uporabo spletne trgovine S3C d. o. o.                                                     

23 
 

Prejeta dobavnica s pošiljko: 
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14 Kontaktni podatki podjetja S3C d.o.o. 

 

Naši prodajni zastopniki na terenu: 

 
Za zagotovitev pristnega osebnega stika in kakovostnih storitev so vam na voljo naši prodajni svetovalci 
na terenu. Dogovorite se za sestanek oz. obisk, kjer vam lahko iz prve roke osebno predstavimo naš 
prodajni asortiment, tehnične rešitve in prednostni sodelovanja s Stricem. 
 

Zagotavljanje podpore od 8:00 – 16:00: 

Uporabniki iz Osrednjeslovenske, Gorenjske, Notranjsko-Kraške, Goriške in Obalnokraške (Primorske) 
regije kontaktirajte: 

Davor Pejović 

Mobitel: 030 609 071 
E-mail: davor.pejovic@s3c.si  
 

Uporabniki iz Srednjeposavske, Jugovzhodne (Dolenjske), Zasavske, Podravske, Koroške, Savinjske 
(Štajerske) in Pomurske regije kontaktirajte:  

Jože Erce 

Mobitel: 030 609 072 
E-mail: joze.erce@s3c.si 
 

Sedež družbe in kontakt v primeru nejasnosti z uporabo spletne trgovine: 

S3C d.o.o. 

Tržaška cesta 116 

1000 Ljubljana 

Tel: (+386) 1 423 22 22 

Fax: (+386) 1 423 22 00 

E-mail: prodaja@s3c.si  
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Zahvaljujemo se vam 

za uporabo naše spletne trgovine! 

 

 

 

 

 

 

Kontaktni podatki: 

S3C d. o. o.  
Tržaška cesta 116 

1000 Ljubljana 
Slovenija 

Tel: 01/ 423 - 22 – 22 
Fax: 01/ 423 - 22 – 11 

www.s3c.si 
info@s3c.si 

prodaja@s3c.si 

 
 

 
Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov! 


