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REKLAMACIJA:

OBRAZEC ZA VRAČILO, MENJAVO, REKLAMACIJO

VRAČILO; Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v roku 14 dni od prevzema blaga podjetju sporoči, 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 neposreden strošek vračila blaga. 

REKLAMACIJA/ MENJAVA; Ob prevzemu pošiljke je kupec dolžan, da preveri vsebino in stanje prejetega blaga. V kolikor pošiljka ne kaže znake odprtja 

(embalaža nima vidne poškodbe), blago ob prevzemu pa vsebinsko ne ustreza naročilu ali je poškodovan in ni v skladu z navedenim v spletni trgovini ima 

potrošnik pravico, da v roku 8 dni od prevzema blaga podjetju pošlje obvestilo o reklamaciji z obrazcem ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da reklamira 

izdelek. Reklamiran izdelek mora kupec vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je 

njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

O nameravanem vračilu, menjavi ali reklamaciji nas pisno obvestite in sicer na kontaktni e-mail info@cool-kids.si.

Davč. štev.

Telefon:

Ješenca 23F, 2327 Rače

LENEJA, trgovina z otroškimi oblačili, Tanja Miholic s.p.

Vračilu obvezno priložite kopijo originalnega računa in izpolnjen obrazec. Pošiljka mora biti ustrezno zaščitena in vrnjena v originalnem stanju.

Štev. kosovNaziv izdelka

Datum:

Šteje se, da je potrošnik podal izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe oz. v roku za reklamacijo. Dokazno breme glede 

uveljavljanja pravice do odstopa oz. reklamacije nosi potrošnik. Vračilo plačil mora podjetje opraviti nemudoma ali najkasneje v roku 14 dni po prejemu sporočila o 

odstopu od pogodbe in vrnitvi izdelka. Za podrobnejše informacije si preberite Pogoje poslovanja na strani www.cool-kids.si.

V primeru vračila, menjave ali reklamacije kupec krije stroške vračila blaga.

Blago mora biti nerabljeno, nenošeno, nezmečkano in neoprano ter brez smradu oz. popolnoma enako prejetemu in v originalni embalaži z etiketo dobavitelja.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev.

Podpis:

MENJAVA:

  IZDELEK NE USTREZA OPISU  

  DRUGO

  DOSTAVLJEN JE NAPAČEN IZDELEK  

  POŠKODOVAN IZDELEK

Šifra izdelka

IZDELKI ZA VRAČILO,  MENJAVO ALI REKLAMACIJO:

Velikost

RAZLOG: (ustrezno označi)

  IZDELEK MI NI PRAV  

  IZDELEK MI NI VŠEČ  

VRAČILO:

PODATKI O POŠILJKI:

PODATKI NAROČNIKA:

NASLOV ZA POŠILJANJE BLAGA:

Datum prejema blaga:

Datum naročila:

TRR račun za vračilo:

Naslov:

Elektronski naslov:

Številka naročila:

Številka računa:

Ime in priimek:
(ali naziv podjetja)
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