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Obrazec za vračilo – zamenjavo artiklov

Izjava:
Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prejetja blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo
treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o
odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe je neposreden strošek vračila blaga.
Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih (30) dneh od sporočila o odstopu od pogodbe.
O nameravanem vračilu nas lahko kupec najkasneje v 14-dneh od prejetja blaga obvesti pisno po pošti (Sgerm d.o.o., internetni
oddelek, Beloruska ulica 7, 2000 Maribor) ali na kontaktni e-naslov: info@sgermobil.si. 

Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo kupnine mora podjetje opraviti takoj,
ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu pogodbe oz. prejetju vrnjenega blaga.

Več o pogojih vračila in ostale pogoje poslovanja si lahko preberete na http://www.sgermobil.si/vsebine-strani/splosni-pogoji-poslovanja 

Podatki o naročniku:

Ime in priimek:  Telefon: 

Naslov:  Poštna št., kraj: 

e-naslov: 

Podatki o nakupu:

Št. računa:  Številka naročila: 

Seznam artiklov:  

                                                                                   Želim zamenjavo za sledeče artikle
      (vnesite artikle, ki jih vračate)

1.       

2.       

3.       
     (v primeru odstopa od pogodbe izpolnite samo ta polja)                                (v primeru zamenjave vnesite želeni artikel)
                 

 Odstopam od pogodbe za zgoraj navedene artikle. Želim vračilo kupnine na moj TRR.

Navedite številko vašega TRR:  odprt pri banki: 

Datum: 

Ime in priimek kupca: 

Podpis kupca: ___________________

________________________________________________________________________________________________

Sgerm d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor
T.: 051 651 651, E.: info@sgermobil.si, W.: sgermobil.si
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