KAOZ, Katja Ozvatič s.p. Vanča vas 19 b, 9251 Tišina

OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA
PIŠITE ČITLJIVO IN UPORABLJAJTE VELIKE TISKANE ČRKE.
Datum naročila:
Številka naročila:
ŠIFRA IZDELKA*

IME IZDELKA

ŠIFRA RAZLOGA*

*RAZLOGI VRNITVE (šifre):
1 - Dostavili ste mi napačen izdelek
2 - Dostavili ste mi poškodovan izdelek
3 - Dostavljen izdelek mi ni všeč. Pojasnite razlog*:____________________________________________________
ŽELIM (obkrožite usrezno številko in dopišite DA/NE ali želene podatke)
1 - Zamenjati prejeti artikel z enakim, druge velikosti ali barve (vpišite nov
artikel)
2 - Zamenjati artikel z drugim artiklom (napišite nov artikel)
3 – Vrniti artikel, kupnino za vrnjene artikle mi nakažete na moj Paypal
račun
4 - Vrniti artikel, kupnino za vrnjene artikle mi nakažite na moj TRR
5 - Drugo:

PODATKI O KUPCU:
IME

PRIIMEK

ULICA IN HIŠNA ŠT.

KRAJ

TRR

BANKA

DATUM

PODPIS

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14-ih dneh od prevzema blaga podjetju sporoči na e-mail
thewowbow@gmail.com, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi
z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga (poštnina). Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega
sporočila o nameravanem vračilu. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Izdelek, ki
ga potrošnik vrača, mora biti nerabljen, nepoškodovan, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. Blago ne sme biti nošeno, prano ali kakorkoli
prirejeno osebnim potrebam. V kolikor je blago poškodovano, umazano, brez originalne embalaže ali so vidni sledovi uporabe (v notranjosti ali
zunanjosti artikla), si ponudnik pridržuje pravico, da vračilo zavrne. Možnost vračila izdelkov, narejenih po meri, po želji kupca, ni mogoče vrniti ali
zamenjati, ravno tako ni mogoče vrniti personaliziranih izdelkov (vgraviranje v les)! Ponudnik ni dolžan sprejeti odkupninskih pošiljk!

Vračilu obvezno dodajte originalen račun in izpolnjen obrazec za vračilo blaga. Pošiljka mora biti ustrezno zaščitena, embalaža v kateri
ste izdelek prejeli pa nepolepljena ali nepopisana.

Pošlji na:
Katja Ozvatič, Vanča vas 19 b, 9251 Tišina

