
Odstop od pogodbe – vračilo v 14 dneh
(Izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj le, če želite odstopite od pogodbe. 
PIŠITE ČITLJIVO IN UPORABLJAJTE VELIKE TISKANE ČRKE.)

NASLOV ZA POŠILJANJE ARTIKLA:
Rok Pičinin s.p.
Kunaverjeva ulica 9
1000 Ljubljana

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje artikle:

Številka in datum računa za prejete artikle: 

Ime in priimek:           Naslov: 

Številka naročila: 

Vračilo kupnine se vrne z bančnim nakazilom na posredovano številko bančnega računa:

SI56        odprt pri banki 

Lastnik bančnega računa in naslov: 

Pomembno!
Obrazcu za vračilo blaga prilagam kopijo računa številka

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Izdelek vračam na lastne stroške.

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na kontaktni elektronski naslov info@abcnakupi.si), 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 strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od 
prejema sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. 
Blago mora biti nepoškodovano, nerabljeno in v originalni embalaži z navodili in etiketami proizvajalca. Možnost vračila ne velja za artikle, pri katerih je potrošnik odstranil deklaracijo. 
V primeru odstopa od pogodbe naj bo blago vrnjeno neuporabljeno, nepoškodovano, v originalni embalaži, neodišavljeno (pazite, da pri poskušanju na sebi nimate ličil, parfuma ali 
deodoranta, ki bi se lahko vpil v oblačila) in v nespremenjeni količini. V primeru, da prejmemo poškodovan, odišavljen izdelek, izdelek z madeži ličila, opran izdelek oz. v drugačnem 
stanju kot vam je bil poslan, imamo pravico zavrniti vračilo oz. po dogovoru s kupcem vračilo vrnjene kupnine znižati za stroške odprave pomanjkljivosti vrnjenega artikla (čiščenje, 
popravilo, nadomestilo originalne embalaže). Stroške pošiljanja krije pošiljatelj. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo! Vračilu obvezno dodajte originalen račun in izpolnjen obrazec za 
vračilo blaga. Pošiljka mora biti ustrezno zaščitena in nepolepljena ali nepopisana. Več informacij v vezi z vračilom blaga najdete na: http://www.abcnakupi.si/pogoji-poslovanja/

Datum in podpis kupca

Trgovina na drobno, po pošti ali po internetu, Rok Pičinin s.p.
Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU
Tel: 031 484 073
Email: info@abcnakupi.si 

MATIČNA ŠTEVILKA: 8099286000
DAVČNA ŠTEVILKA: 41294653


