
OSNOVNE INFORMACIJE OGREN D.O.O. 

Naziv: OGREN D.O.O. 

Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 284 

Adresa ureda: Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb 

Poslovna banka i broj računa IBAN: HR0423400091111137970, Privredna banka d.d., Zagreb 

OIB: 47263587815 

MB: 04958527 

Vlasnik: Azra Ana Malić 

Ovlašteni predstavnici: Azra Ana Malić 

E-mail adresa: kontakt@moments.hr 

 

Potrošač u statusu kupca sklapa kupoprodajni ugovor s tvrtkom OGREN d.o.o., Ulica grada Vukovara 

284, 10 000 Zagreb (u daljnjem tekstu OGREN d.o.o.) sa statusom prodavatelja. 

 

Pravne osobe kao kupci podliježu Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o elektroničkoj trgovini, pa se 

Zakon o zaštiti potrošača ne primjenjuje. Ovi Opći uvjeti vrijede za pravne osobe u dijelu koji definira: 

• cijene i način plaćanja 

• osnovne karakteristike proizvoda 

• postupak dodjele ugovora 

• opis načina dostave i troškova 

• opće informacije 

• odricanje od odgovornosti i 

• trenutak sklapanja ugovora. 

 

Prodavatelj, po vlastitom izboru, može u svakom konkretnom slučaju pravnoj osobi omogućiti prava 

predviđena za kupca koji ima status potrošača. Korisnik je osoba koja koristi web stranicu 

www.moments.hr, uključujući i svakog kupca ili posjetitelja web stranice www.moments.hr. 

 

Sklapanje kupoprodajnog ugovora putem web stranice www.moments.hr uređeno je sukladno 
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zakonskim odredbama, posebno vodeći računa o načelima i odredbama direktiva Europske unije. 

Ugovaranje putem web stranice www.moments.hr smatra se ugovorom na daljinu. 

 

Opći uvjeti također predstavljaju predugovornu informaciju, a vrijede za potrebe kupoprodajnog 

ugovora u kojem je kupac potrošač, tj. e. fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan 

svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, a kada je ugovor sklopljen između 

prodavatelja i potrošača putem organiziranog sustava prodaje ili usluga, bez istodobna fizička prisutnost 

prodavatelja i kupca na istom mjestu, a pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora koristi isključivo 

jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. 

OPĆE INFORMACIJE 

Prije početka korištenja web stranice www.moments.hr (u daljnjem tekstu: web stranica) u vlasništvu 

OGREN d.o.o., korisnici, tj. e. kupci, su se dužni upoznati s Općim uvjetima web stranice. Ukoliko imaju 

dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi s Općim uvjetima, sva pitanja mogu poslati pisanim putem na email 

adresu kontakt@moments.hr. 

 

Pristupom web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja, korisnik prihvaća Opće uvjete 

web stranice www.moments.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja gore navedene stranice i 

usluga koje ona pruža. Korisnici su suglasni da neće koristiti Stranicu na način koji bi oštetio njezine 

autore ili bilo koju treću osobu te prihvaćaju sve rizike povezane s korištenjem Stranice i njenih usluga. 

Ukoliko se korisnik ne slaže s gore navedenim, mora prestati koristiti Stranicu i sve usluge koje ona 

pruža. 

 

Sadržaj stranice zaštićen je zakonom o autorskim pravima. Bilo kakve izmjene, iznajmljivanje, prodaja ili 

distribucija sadržaja Stranice moguća je samo uz prethodno pismeno dopuštenje OGREN d.o.o. 

 

OGREN d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadzor 

poslužitelja, proširenje kapaciteta prema broju korisnika, korisničku podršku te otklanjanje eventualnih 

grešaka i problema u radu sustava. OGREN d.o.o. ne snosi odgovornost za moguće probleme u radu web 

stranice i usluga. OGREN d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez 
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grešaka. Korisnik je suglasan da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno 

nedostupan. 

 

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. 

 

OGREN d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju korisnik može pretrpjeti 

korištenjem web stranice www.moments.hr. Autori i druge fizičke ili pravne osobe koje sudjeluju u 

izradi, razvoju i distribuciji web stranica www.moments.hr ne odgovaraju za bilo kakvu štetu nastalu 

korištenjem ili nemogućnošću korištenja web stranica. 

 

OGREN d.o.o. zadržava pravo blokiranja pristupa web stranici www.moments.hr bilo kojem korisniku 

kada se web stranica koristi na neprimjeren način. OGREN d.o.o. zadržava pravo uskratiti pristup web 

stranici www.moments.hr bilo kome, na temelju vlastite procjene. Korisnik je suglasan da će web 

stranicu www.moments.hr koristiti na način da ne ugrožava svoje resurse i usluge. Zabranjena je 

nenamjenska uporaba web stranice www.moments.hr i za posljedicu ima prestanak prava pristupa web 

stranici. 

 

Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu u tajnosti, te je u potpunosti odgovoran za 

svaku štetu nastalu neovlaštenim korištenjem njegovog korisničkog računa. 

 

OGREN d.o.o. zadržava pravo izmjene ili dopune Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Izmjene stupaju na 

snagu danom objave na web stranici www.moments.hr. Daljnje korištenje web stranice ili bilo kojeg 

dijela njezinog sadržaja smatra se prihvaćanjem izmijenjenih ili dopunjenih Općih uvjeta. OGREN d.o.o. 

preporuča povremenu provjeru Općih uvjeta, kako bi bili informirani o mogućim izmjenama. 

 

OGREN d.o.o. zadržava pravo izmjene, dopune ili prekida bilo kojeg dijela svog rada, u bilo kojem 

trenutku i bez prethodne najave, uključujući Stranicu ili bilo koji njezin dio, uslugu, podstranicu ili bilo 

koju drugu uslugu koju pruža. Pravo uključuje, ali nije ograničeno na promjenu vremena dostupnosti 

sadržaja, dostupnost bilo kojeg podatka, bilo kojeg načina prijenosa, kao i prava pristupa ili korištenja 



web stranice. 

Dužnost je i obveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima i općim 

moralnoetičkim načelima. OGREN d.o.o. zadržava pravo nadzora nad sadržajem web stranice, u svrhu 

poštivanja 

Općih uvjeta i svih pozitivnih propisa. Sve izmjene uvjeta vrijede odmah po objavi na web stranici 

www.moments.hr. 
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