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1.  

KZ Tolmin z.o.o. Tolmin  

Rutarjeva ulica 35, 5220 Tolmin 

www.kz-tolmin.si 

 

 

 
 

2.  

NAKUP OD DOMA 

V želji po čim varnejšem nakupu, tako za naše kupce kot za naše zaposlene, 

vam ponujamo možnost nakupa na daljavo, brez vstopa v trgovino. Naročilo 

oddate po telefonu ali preko e-pošte, odločite se za osebni prevzem ali 

brezplačno dostavo na dom na območju zgornjega Posočja (občine Tolmin, 

Kobarid, Bovec in Kanal).  

 

1. Pripravite seznam artiklov, ki jih potrebujete. 

2. Pokličite na 05 38 00 187 ali nam pišite na dostava@kz-tolmin.si. 

(Telefonska številka je aktivna od ponedeljka do petka od 7:00  do 9:00, 

e-poštni predal pregledujemo v delovnem času). 

3. Oddajte naročilo, ne pozabite na svoje kontaktne podatke (ime in 

priimek, naslov in telefonsko številko, na katero ste dosegljivi).  

4. Opredelite način plačila (kartica ali gotovina) in način prevzema (osebni 

prevzem v Marketu Tolmin ali brezplačna dostava na vaš dom).  

5. Minimalni znesek naročila je 40 EUR.  

6. Vsa naročila bodo za prevzem pripravljena naslednji delovni dan od 

ponedeljka do petka. Dostava bo potekala po razporedu, Tolmin z 

okolico vsak dan, širša okolica pa glede na potrebe, najmanj enkrat 

tedensko.  

Predvidoma ob ponedeljkih Baška grapa in Tolminski Lom, ob torkih in 

četrtkih do Bovca, v petek Šentviška planota in Trebuša.  

7. Ko bo nakup pripravljen, vam sporočimo točen znesek nakupa in kdaj bo 

predvidena dostava. Plačilo se opravi ob prevzemu.  

8. V kolikor naročenega artikla ni na zalogi, vam damo drug artikel 

primerljive kakovosti in vrednosti.  

9. Bonitet iz sistema ugodnosti Kartice zaupanja ni mogoče koristiti.   

10. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.  

11. Telefonsko naročanje poteka od 30. marca do preklica.  

 

NAŠE TRGOVINE OSTAJAJO ODPRTE! 
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