
  

Gotovlje 31, 3310 Žalec 

web: www.aliansa.si  / e-mail: trgovina.aliansa@aliansa.si 

tel.: 03 713 34 59 in 03 713 34 73 

 

Načini dostave - prevoza / prevzema in cenik storitev: 

 

1. Osebni prevzem v poslovalnici 
Cenik storitev: 

Vrsta storitve: Cena storitve: 

Osebni prevzem v poslovalnici BREZPLAČNO 

 
2 do 5 delovnih dni oz. vas obvestimo tekom obdelave naročila. 
Naslov prevzemnega mesta: Aliansa d.o.o., Gotovlje 31, 3310 Žalec 

OPOMBE PREVZEMA: 

Vas obvestimo o dnevu prevzema. Čas prevzema: PON-PET 8-19h, SOB 8-12h 

  

2. Prevoz INTEREUROPA 

Cenik storitve: 

Vrsta storitve: Cena storitve: 

Prevoz do objekta – do zneska 199,00 € z DDV 3,50 € z DDV 

Prevoz do objekta – nad zneskom 199,00 € z DDV BREZPLAČNO 

Odvoz starega aparata bele tehnike z doplačilom 15,00 € z DDV za posamezen kos 

 

2 do 5 delovnih dni oz. vas obvestimo tekom obdelave naročila. 

OPOMBE DOSTAVE  (PREVOZA) - dostavljalec Intereuropa: 

DOSTAVA (prevoz) se vrši do OBJEKTA oz. kamionsko dostopnega dvorišča. Prevoz se izvaja med 8 
in 15 uro (določitev ure in vnos nista možna). Dostavljalec vas cca. 1 uro pred dostavo pokliče. 

-ODVOZ starega aparata se vrši iz mesta, kjer je bila zaključena dostava (od objekta oz. kamionsko 
dostopnega dvorišča). Stroj mora biti na dan dostave primerno pripravljen (odstranjene cevi, 
pritrjeni odpirajoči se deli). Doplačilo 15€ velja za vsak posamezen kos aparata (v primeru, da imate 
za odvoz več aparatov, nas o tem obvestite v opombah zaključka naročila ali po e-pošti na 
trgovina.aliansa@aliansa.si ). 

Dostave - prevoz se izvajajo od ponedeljka do petka. 
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3. Dostava POŠTA SLOVENIJE  

Cenik storitve: 

Vrsta storitve: Cena storitve: 

Dostava do vrat 4,90 € z DDV 

Osebni prevzem v poslovalnici Pošte  Slovenije 4,90 € z DDV 

Vnos v stanovanje z doplačilom 12,00 € z DDV za posamezen kos 

Odvoz starega aparata bele tehnike z doplačilom 15,00 € z DDV za posamezen kos 

Dostava do 10h z doplačilom 1,00 € z ddv (samo manjši paketi)* 

Dostava po 10h z doplačilom 1,00 € z ddv (samo manjši paketi)* 

 

2 do 5 delovnih dni oz. vas obvestimo tekom obdelave naročila. 

OPOMBE DOSTAVE - dostavljalec Pošta Slovenije: 

-DOSTAVA do vrat se vrši do vhodnih vrat hiše oz. vhodnih vrat stanovanja v bloku, po varni poti 
dostavljalca. O predvidenem času dostave vas obvesti pošta (SMS ali KLIC). 

-VNOS v stanovanje oz. hišo je možen za kategorije aparatov: Bela tehnika, TV sprejemniki, Hlajenje 
in ogrevanje, Fitnes. Zagotovljena mora biti varna pot dostavljalca. Doplačilo 12,00€ za vsak 
posamezen kos aparata. O predvidenem času dostave vas obvesti pošta (SMS ali KLIC). 

-ODVOZ starega aparata se vrši iz mesta, kjer je bila zaključena naročena dostava (dostava do vrat - 
star aparat pripravite pred vrata, dostava z vnosom - starega odnesejo iz stanovanja). Stroj mora 
biti na dan dostave primerno pripravljen (odstranjene cevi, pritrjeni odpirajoči se deli). Doplačilo 
15,00€ velja za vsak posamezen kos aparata (v primeru, da imate za odvoz več aparatov, nas o tem 
obvestite v opombah zaključka naročila ali po e-pošti na trgovina.aliansa@aliansa.si ). 

-PREVZEM v poslovalnici pošte - pošiljko lahko sami prevzamete tekom delovnega časa vaše pošte. 
V tem primeru ni možen odvoz starega aparata. 

*Dostava do 10 ure in po 16 uri, ni možna za večje pakete ali težje od 50 kg (bela tehnika, fitnes 
naprave, TV,...). Seznam pošt, ki nudijo to storitev najdete TUKAJ. 

Dostave se izvajajo od ponedeljka do petka. 

 

Za dodatne  informacije nas kontaktirajte na: trgovina.aliansa@aliansa.si ali na telefon: 03 713 34 73. 

 

https://www.aliansa.si/cache/documents/53e3409084e586e71caa6980/Seznam_post_ki_dostavljajo_poslovne_pakete_po_16_uri.pdf
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