Spletna prodaja, Dejan Bremec s. p.
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OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA

Morda v pošiljki niste našli tistega, kar ste pričakovali? Izdelek, ki ne ustreza vašim pričakovanjem lahko vrnete.
Možnost odstopa od pogodbe v skladu s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov. Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima
potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju sporoči na elektronski naslov: info@pinokio.si, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu
bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku, določenem
za odstop od pogodbe. Stroške vračila blaga krije stranka. Vračilo kupnine se vrne z bančnim nakazilom na posredovano
številko bančnega računa, oziroma na kateri koli drugačen način v primeru da ga izrecno potrošnik zahteva. Izvede se vračilo
celotnega vplačanega zneska, nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.
Potrošnik mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe podjetju vrniti blago.
Potrošnik vrne blago na naslov: Spletna prodaja, Dejan Bremec s.p., Med trtami 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica.
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se
je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Proizvajalec artikla predpiše tudi njegovo originalno embalažo
(v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je prav tako treba priložiti tako,
kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja artikla (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).
Če izdelek ne ustreza pogojem vračila si pridružujemo pravico do odškodnine. Prosimo, da obrazcu priložite kopijo računa.

Podatki naročnika:

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………………………
Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail ali telefonska številka: ……………………………………………………………………………………….
Številka in datum računa: ……………………………………………………………………………………………
Datum prejema blaga: ……………………………………………………………………………………………….

Vračilo kupnine se vrne z bančnim nakazilom na posredovano številko bančnega računa:
SI56_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri banki ............................................................................................................

Naziv

Količina

Opomba

1.
2.
3.
4.
5.

Datum:………………………………………

Podpis: …………………………………………………...

