
Obrazec za vračilo blaga in odstop pogodbe 
 
 
Pravica do odstopa od nakupa in vračilo blaga 
 
Kupec ima pravico, da odstopi od kupoprodajne pogodbe in kupljeno blago vrne. O nameravanem vračilu mora 
kupec pisno obvestiti ponudnika najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga na kontaktni e-naslov 
sbpoceni@gmail.com. 
 
Potrošnik ima pravico, v primeru pogodbe sklenjene na daljavo da v 14 dneh od prevzema blaga sporočiti 
prodajalcu, da odstopa od pogodbe, ki jo je posredoval preko spletne strani  
www.sb-poceni.si. Razlogov ni potrebno navajati. Blago mora potrošnik vrniti podjetju v 14 dneh po sporočilu 
od odstopa pogodbe in sicer nepoškodovano, nerabljeno v nespremenjeni količini in obliki, original zapakirano 
ter v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi elementi na svoje stroške. O nameravanem vračilu blaga nas 
potrošnik mora po prejetju blaga pisno obvestiti na naslov sbpoceni@gmail.com. Potrošnik tako sme opraviti 
ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. 
Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni da potrošnik s 
tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Pravica do odstopa od pogodbe ne daje potrošniku nobene pravice 
več, pač pa samo možnost, da tudi po tem ko že prejme blago ponovno premisli o svoji odločitvi o nakupu in v 
primeru, da je bila ta odločitev prenagljena spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe ne daje pa mu 
pravice uporabe blaga. 
 
Kupec dostavi ali odpošlje blago na naslov: TRGO OPREMA d.o.o,Veščica 8b,9000 Murska Sobota 
 
Če kupec odstopi od pogodbe, mu vrnemo kupnino ali zamenjamo vrnjeno blago z drugim novim izdelkom. 
Kupnino vrnemo takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu pogodbe. Vse 
stroške vračila blaga pri odstopu od pogodbe krije potrošnik. 
 
Za več informacij lahko kupec ponudnika pokliče na telefonsko številko 070-840-649 ali piše na elektronski 
naslov. 
 
 
 

OBRAZEC ZA VRAČILO IZDELKOV 
 

 Ime in Priimek:  …………………………………………………………………………………………. 
 Naslov:  …………………………………………………………………………………………………. 
 Telefon:  ………………………………………………………………………………………………… 
 E-mail:  ………………………………………………………………………………………………….. 
 Datum vračila:  ………………………………………………………………………………………….. 
 Številka in datum računa:  ………………………………………………………………………………. 
 Kupnino po računu mi vrnite na transakcijski račun:  ………………………………………………….. 
 Ime izdelka: ……………………………………………………………………………………………… 
 Barva izdelka: …………………………………………………………………………………………… 
 Cena izdelka: ……………………………………………………………………………………………. 
 Količina: ……………………………………………………………………………………………........ 

 

mailto:sbpoceni@gmail.com
mailto:sbpoceni@gmail.com

