KAPLJICA ŽIVLJENJA, Kristijan Noč s.p.

Cesta Talcev 7, 4270 Jesenice, Slovenija
GSM: +386 40 976 006
Elektronska pošta: kapljicazivljenja@gmail.com

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE / VRAČILO BLAGA
Izpolnjen in podpisan obrazec, skupaj s pripadajočimi prilogami in primerno zavarovanim blagom
pošljete na naslov: KAPLJICA ŽIVLJENJA, Kristijan Noč s.p., Cesta talcev 7, 4270 Jesenice.
Prosimo vas, da nas o vaši nameri vrnitve izdelkov obvestite na kapljicazivljenja@gmail.com ali na
telefonsko številko +386 40 976 006.

Vaši podatki
ŠTEVILKA RAČUNA
IME

PRIIMEK

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ
TELEFON

E-POŠTA

Zamenjavo / vračilo blaga želim opraviti na

□ zamenjava naročenih izdelkov za druge izdelke
□ vračilo kupnine na spodaj naveden TRR
NAZIV BANKE
TRR / IBAN

Izdelki
NAZIV IZDELKA

* Vse podatke za vpis najdete na računu, ki ste ga prejeli ob spletnem nakupu

ŠTEVILKA IZDELKA

KOLIČINA

CENA

KAPLJICA ŽIVLJENJA, Kristijan Noč s.p.

Cesta Talcev 7, 4270 Jesenice, Slovenija
GSM: +386 40 976 006
Elektronska pošta: kapljicazivljenja@gmail.com

Označite razlog za zamenjavo / vračilo izdelkov

□ zamenjava naročenih izdelkov za druge izdelke
□ vračilo kupnine na spodaj naveden TRR
□ izdelek / izdelke sem prejel na osnovi pogodbe sklenjene na daljavo in ga / jih vračam na osnovi pravice
do odstopa od pogodbe s sporočilom v roku do 14 dni po prejemu izdelka □ izdelek / izdelki ne odgovarjajo
mojim zahtevam

□ izdelek / izdelki so bili dostavljeni poškodovani □ izdelek / izdelke vračam v garancijsko popravilo
□ drugo (obrazložite):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V primeru odstopa od pogodbe naj bo blago vrnjeno neuporabljeno, nepoškodovano, v originalni embalaži
in v nespremenjeni količini. Če trgovec oceni, da blago ni vrnjeno v enakem (originalnem) stanju, kot je bilo
ob prodaji posredovano kupcu, si slednji pridržuje pravico do odškodnine oziroma do ponovne - in tokrat
nepreklicne - dostave takšnega blaga kupcu na njegove stroške.
Več o splošnih pogojih poslovanja na strani: www.kapljicazivljenja.si.

KRAJ IN DATUM

PODPIS

