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VLOGA ZA VRAČILO ALI ZAMENJAVO ARTIKLOV 
  

Skladno s 43č. členom ZVPoT pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico v 
roku 14 dni obvestiti podjetje, da od pogodbe odstopa, ne da bi mu bilo za to potrebno 
navesti razlog za svojo odločitev.  Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od 
pogodbe je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora nepoškodovanega vrniti 
podjetju. Za lažjo obdelavo vračil lahko potrošnik podjetje pisno obvesti o vračilu ali 
zamenjavi artiklov na zgoraj navedene kontaktne podatke. Več o splošnih pogojih poslovanja 
si lahko preberete na spletni strani podjetja. V kolikor bi potrošnik želel zgolj menjavo 
artiklov v enaki vrednosti, ima to možnost vpisati v seznam potencialnih zamenjav. 
 
 
Podatki o naročniku 
Ime in priimek: __________________________ Telefon: ________________ 
Naslov: __________________________ Kraj: ________________ 
E-naslov: __________________________ Številka računa: ________________ 
Številka naročila: __________________________ Datum računa: ________________ 
 
 
Ustrezno obkroži: 

1. Od pogodbe odstopam v celoti 
2. Od pogodbe odstopam delno za spodaj navedene artikle in količine 

 
Za vrednost artiklov, od katerih odsopam, želim prejeti dobropis za prihodnje nakupe: DA/NE 
 
 

Seznam vrnjenih artiklov Seznam potencialnih zamenjav 
 Šifra artikla Naziv artikla Količina Šifra artikla Naziv artikla Količina 
1. ___________ ____________ ______ ___________ ________________ ______ 
2. ___________ ____________ ______ ___________ ________________ ______ 
3. ___________ ____________ ______ ___________ ________________ ______ 
4. ___________ ____________ ______ ___________ ________________ ______ 
5. ___________ ____________ ______ ___________ ________________ ______ 
6. ___________ ____________ ______ ___________ ________________ ______ 
7. ___________ ____________ ______ ___________ ________________ ______ 
 
 
Podatki o računu za vračilo 
Imetnik: _______________________________ Odprt pri banki: __________________ 
TRR: _______________________________ Znesek za vračilo: __________________ 
 
 
 
__________________________ __________________________ __________________________ 

Ime in priimek naročnika Kraj in datum Podpis 
 


