

POMEMBNO OBVESTILO

REKLAMACIJSKI ZAPISNIK
POMEMBNO: zapisnik priložite izdelku, ki ga vračate.

Vljudno vas opozarjamo, da prejetega blaga, za katerega ste se
odločili, da ga boste vrnili, ne smete uporabljati.

PODATKI O KUPCU
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

Pravica do odstopa od pogodbe velja samo za pregled blaga, kot
bi to storili v trgovini. To ni pravica do 14-dnevne brezplačne
uporabe izdelka.

PODATKI O DOSTAVI (samo če se naslov kupca razlikuje od naslova za dostavo)
Ime in priimek:
Naslov:

VRAČILO BLAGA (ODSTOP OD POGODBE)

PODATKI O IZDELKU
Številka računa:
Ime izdelka:

V skladu s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov ima potrošnik pravico, da v 14-ih dneh od prevzema blaga podjetju
pisno sporoči (s priporočeno pošiljko), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. 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. Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe.

ŽELIM (USTREZNO OBKROŽITE)

Potrošnik sme opraviti ogled blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje
blaga, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

a) Želim zamenjavo za enak izdelek.

Stroške vračila blaga krije stranka. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh od sporočila o odstopu. Blago
mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je
njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Vrnjeno naj bo z originalno embalažo. Predlagamo vam,
da previdno odprete embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani, da je izdelek
ustrezen. Tudi vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

b) Uveljavljam garancijo.
Opis okvare:

Vračilo plačil bo opravljeno takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo
plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.
Stroške vračila iz naslova odstopa od pogodbe po 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov krije kupec.

c) Želim vračilo kupnine.

Kupec naročenega blaga pod predhodno navedenimi pogoji ne more vrniti v naslednjem primeru:
-če je že odprl varnostni pečat oz. odpakiral iz originalne embalaže (pri avdio in video posnetkih, računalniških programih, računalniških igrah, prehranskih dodatkih in podobno); -če gre za dobavo časopisov, revij in periodičnih publikacij;
-pri pogodbah, katerih predmet je blago ali storitev, katerih vrednost je odvisna od nihanj na finančnih trgih, na katere
podjetje nima nobenega vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe; -pri pogodbah, katerih predmet je
blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi
svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe; -pri pogodbah za igre
na srečo in storitvah loterije; -pri zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovalnih
pogodbah z veljavnostjo krajšo od enega meseca; -pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo željo
izrecno obe stranki že v celoti izpolnili, preden je potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.

PODATKI ZA VRAČILO DENARJA
Vpišite podatke osebe, ki ji bo nakazan denar. Če je ta oseba tudi kupec, vpišite samo št. TRR

NASLOV ZA VRAČILO BLAGA

Št. bančnega računa (TRR):

Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:
Banka:

Blago vrnite na naslov Klipnet, d.o.o., Sermin 75B, 6000 Koper.

REKLAMACIJE, INFORMACIJE, IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Izdelek skupaj z zapisnikom v skladu s splošnimi pogoji pošljite na naslov:

V primeru reklamacije oziroma potrebe po dodatnih informacijah smo vam na voljo na sedežu podjetja, na tel. številki
0590 96394 med delovniki med 9.00 in 15.00 uro ali na e-mailu: reklamacije@tvshopping.si.



Na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), izjavljamo, da ne sodelujemo z nobenim
izvajalcem IRPS.

Klipnet, d.o.o.
Sermin 75B
6000 Koper

V primeru vprašanj pokličite ob delovnikih med 9. in 15. uro na
telefonsko številko 0590 96394.

