Partners d.o.o.
Radgonska c. 12
9252 Radenci, 02 5669 486, fax 02 5669 487; spletne strani www.partners.si in www.odnesi.si

Obrazec za vračilo v 14 dneh
(izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj po pošti ali el. sporočilu le, če želite odstopiti od pogodbe)

Obvestilo od odstopu od Pogodbe (izpolni kupec)
Dobavitelju : Partners d.o.o., Radgonska c. 12, 9252 Radenci

Sporočilo kupca:
Obveščam Vas, da odstopam od pogodbe za naslednje artikle
_______________________________________________
_______________________________________________
Datum izdanega računa za prejete artikle -- /-- /---- (DD/MM/LLLL), Številka računa ___________________________
Številka internetnega naročila

______________________________________

Priimek in ime kupca

______________________________________

Naslov Kupca Kraj/ulica

______________________________________

Poštna štev. In kraj

______________________________________

Vračilo kupnine se vrne z bančnim nakazilom na posredovano številko bančnega računa
SI56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , odprt pri ______________________________

Predviden datum vrnitve blaga (datum odpošiljanja)

Podpis kupca : ___________________________________________

Obvestilo : obrazec za vračilo blaga je zmeraj priložen računu ki ga prejme Naročnik z blagom ali posebej v kuverti, če
je bilo blago odpremljeno direktno iz skladišča uvoznika/dobavitelja
Preverite še napotke za odstop od pogodbe na drugi strani!

Napotki za odstop od pogodbe
Pri spletnem nakupu si izdelkov pred nakupom ni možno fizično ogledati, zato vam omogočamo (znotraj
zakonskih okvirov) možnost odstopa od pogodbe. Ker želimo, da to lahko opravite kar čim hitreje in brez
zapletov, smo pripravili kratek seznam, na kaj je treba biti pozoren pri nakupu na daljavo:














previdno odprite embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani,
da je izdelek ustrezen,
pri nakupu oblačil, perila in kopalk ustrezno velikost preverite s pomerjanjem čez druga oblačila (ne
na golo kožo),
če izdelek vrnete osebno na enem izmed prevzemnih mest, dajte izdelek na vpogled referentu,
pri rokovanju z izdelkom lahko pride do poškodb in prask, predvsem izdelkov, ki imajo lakirane črne
površine (monitorji, LCD televizorji ...)
v tiskalnike ne vstavljajte kartuš ali tonerjev dokler niste prepričani o ustreznosti izdelka za svojo
uporabo,
nepazljivo odstranjevanje zaščitnih folij in materialov lahko povzroči poškodbe na izdelku (temne
lakirane površine),
prenosniki naj ostanejo v prvotnem stanju. To pomeni, da aktivacija in registracija programske
opreme ni opravljena,
ne odpirajte izdelkov, ki imajo varnostni pečat (nosilci zvoka in slike, programska oprema),
vidne sledi uporabe (prah, dlake, praske, madeži, umazanija) niso primerne za odstop od pogodbe,
ker so higiensko oporečne (aparati za osebno nego in nego stanovanjskih površin),
vidne sledi montaže (uporabljena vodila, vgradne praske) so poškodbe, ki nastanejo pri vgradnji
aparatov. Ne vgrajujte aparatov dokler niste prepričani, da ustrezajo vašim zahtevam,
odprti higienski dodatki (masažni aparati, oblačila za hujšanje, zobne ščetke) so vakuumsko pakirani
in namenjeni osebni rabi. Odprti so higiensko oporečeni in jih je potrebno zavreči ali zamenjati z
novimi.
hrana za male živali z odprto embalažo ni mogoče vrniti, razen v primeru poškodovane pošiljke
(dokazilo: zapisnik o poškodovani pošiljki Pošte Slovenije)

Izdelki, kupljeni na daljavo, niso namenjeni uporabi v zakonskem času za odstop od pogodbe.
Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne
ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je
izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje -> v tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake ali
garancije.

