
OBRAZEC ZA VRAČILO / MENJAVO 
1. Vaši podatki 

2. Vrsta vračila: 

Reklamacija 

Opis napake: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


Vračilo blaga (odstop od pogodbe) 

V 14 dneh od prevzema artiklov nam sporočite da odstopate od pogodbe.  Ni vam potrebno navesti 
razloga za svojo odločitev. Artikle morate na svoje stroške vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni 
količini v 14 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe. Prav tako se šteje za odstop od pogodbe, če 
prejeto blago vrnete v roku za odstop od pogodbe (14 dni) brez posebnega sporočila o odstopu. 
Vračilu priložite ta obrazec in račun. 


3. Zamenjava ali vračilo izdelkov: 

Želim zamenjavo naročenih izdelkov za druge izdelke

Želim vračilo kupnine na TR: ______________________________________________


4. Izdelki, ki jih želim zamenjati / vrniti 

Številka naročila

Ime in priimek

Ulica in hišna številka

Poštna številka in pošta

Telefon

Naziv artikla Število 
artiklov Velikost Barva



OBRAZEC Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE 
POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE  

Pravica do odstopa od pogodbe 
Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni 
rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi 
namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.  

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje 
POLO M PLUS, DUNAJSKA 217,1000 LJUBLJANA; Tel: 031 694 494; e-mail: 
info@polomplus.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po 
pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi 
priloženi vzorčni odstopni obrazec. 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z 
uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega 
roka od te pogodbe.  

Učinki odstopa od pogodbe  

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem 
primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa 
prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, 
ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako 
povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi 
prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi 
tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. 

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje 
dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.  

Potrošnik blago vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh 
od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, 
če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.  

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. 

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno 
potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 
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