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P3 PRO ORODJA 

P3 KATEGORIZACIJA IZDELKOV BREZ GLUTENA 
 
NAROČILNICA 
 

Ime    ......................................................................................... 
Priimek   ......................................................................................... 

Delovno mesto  ......................................................................................... 
 

Elektronski naslov   ......................................................................................... 
Telefon   ......................................................................................... 

Faks    ......................................................................................... 

 
Naziv podjetja   ......................................................................................... 

Naslov podjetja  ......................................................................................... 
Davčna številka   .............................................. Davčni zavezanec       DA  NE 

 

 
   Registrska številka lekarne Licenca P3 Professional ......... 

 
   ŠTEVILO NAROČENIH IZVODOV   ......... 

 

 
Spodaj podpisani nepreklicno naročam P3 PRO ORODJE št. 002/2012. 

 
Datum:                                                                             Podpis:  

 
 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite po faksu: 01 23 22 098 ali na elektronski naslov: info@covirias.si 
  

 
CENA 

 

Vrednost enega izvoda orodja: 18 EUR plus 20% DDV = 21,60 EUR velja do 31. avgusta 2012. 
 

Kotizacijo nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d., 1513 Ljubljana, Ajdovščina 4. 
Račun vam bomo poslali po pošti na naveden naslov. 

 
POMEMBNO! 

 

Pri plačilu navedite namen nakazila: P3 PRO ORODJE 002! 
Cena mora biti na navedenem TRR, da vam lahko zagotovimo naročeno. Lahko nam pošljete potrdilo 

o plačilu skupaj z naročilnico. 
20% DDV mora biti plačan! 

 
 
  
Naročilo lahko odpoveste le pisno po faxu ali mailu isti dan, ko ste odposlali izpolnjeno naročilnico. V tem primeru vam vrnemo 
nakazano kupnino v celoti, sicer se nepreklicno zavezujete plačati naročeno blago v celoti. 
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P3 kategorije so avtorsko zaščitene in jih brez pisne privolitve avtorja ni dovoljeno uporabljati. 
 
P3 kategorizacija zdravstvenih trditev je intelektualna lastnina in kopiranje orodja na kakršenkoli način in v 
kakršnikoli obliki pomeni kršitev relevantne zakonodaje. 
 
P3 je baza podatkov o prehranskih dopolnilih, ki so v skladu s slovensko zakonodajo notificirana v Republiki 
Sloveniji in je njihova notifikacija objavljena. P3 Professional in vsa izpeljana orodja so namenjeni strokovni 

javnosti le v pomoč pri svetovanju in ne morejo nadomestiti znanja in razumevanja primerno strokovno 
usposobljenega kadra in njegove odgovornosti pri izdaji prehranskih dopolnil. 
 
Prizadevamo si zagotavljati ažurnost in točnost podatkov v vseh naših orodjih, vendar upravljalec in lastnik P3 
Professional ne zagotavljata, da bodo objavljene informacije vedno celovite, popolne in ažurne. Materiali lahko 
vsebujejo tiskovne ali druge napake, možni pa so tudi nepooblaščeni dodatki, izbrisi in spremembe, ki so jih 
izvedle tretje osebe. Napake, na katere bomo opozorjeni, bomo poskusili čim prej popraviti, zato vas prosimo, da 

nam kakršnekoli napake P3 Professional takoj sporočite na info@covirias.si. 
 
Upravljalec in lastnik P3 Professional ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z morebitnimi problemi, ki bi 
nastopili zaradi uporabe tega gradiva ali z njim povezanih drugih orodij. Upravljalec in lastnik P3 Professional v 
nobenem primeru nista odgovorna nobenemu uporabniku za posredno ali neposredno škodo, do katere bi lahko 
prišlo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani ali povezav na njih. Proizvodi, storitve in vse 
informacije, vključene na teh spletnih straneh ali dosegljive z njih, so na voljo takšne kot so prikazane. Upravljalec 
in lastnik P3 Professional si pridržujeta pravico, da spremenita, prilagodita, nadomestita ali izbrišeta kakršnokoli 
vsebino ali da omejita dostop ali ne nadaljujeta razvoja kadarkoli in v svoji izključni pristojnosti. 
 
Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljalec in lastnik P3 Professional ne 
odgovarjata za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi zaradi kakršnegakoli razloga 
nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta. Upravljalec in lastnik P3 Professional ne prevzemata odgovornosti 
za kakršnokoli težavo, do katere bi prišlo z uporabo gradiva. 
 
P3 Professional oblikuje in njene podatke vzdržuje družba RES-PONS d.o.o. in je upravljalec vseh intelektualnih 
oz. avtorskih pravic v zvezi s to bazo in blagovno znamko na podlagi pogodbe z lastnikom. Prepovedano je 
spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, 
ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, informacij, izdelkov ali storitev, ki so del P3 
oz. P3 Professional. Uporabniki, ki bi kršili določbe pogojev uporabe P3 oz. P3 Professional in/ali splošne pogoje 
spletnih mest www.COVIRIAS.si in www.PRETEHTAJTE.si, bodo za kršitve kazensko in finančno dogovorni. 
 
Vir podatkov in informacij o posameznih izdelkih so izdelki na trgu v Republiki Sloveniji oz. njihovi dobavitelji in 
zanje odgovarjajo dobavitelji sami, tako za resničnost oz. verodostojnost kot tudi skladnost z zakonodajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Julij 2012             RES- PONS  d.o.o.
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