
Odstop od kupoprodajne pogodbe, sklenjene na daljavo
v skladu s 7. členom in naslednjimi zakona št. 102/2014 o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene 

na daljavo 
ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, in o spremembi nekaterih zakonov 

Kupec: Prodajalec:

Država*:

E-mail

Obveščam vas, da odstopam od: (izberite eno od 
možnosti)

Predmet pogodbe je bil kupljen prek spletnega mesta:

S poslano potrjeno številko naročila:

Blago je bilo dostavljeno na (dan prevzema)*:

        dne:

številka računa:

celotne vrednosti računa (za vso zaračunano blago velja odstop od pogodbe).

delne vrednosti računa (samo določen del blaga je predmet odstopa od pogodbe).

Zato zahtevam povračilo:

(izberite eno od možnosti)

vračilo
predmet naročila, 

število kosov

(samo če vračate le 

del blaga nakupa):

Zahtevana vrednost za vračilo:

Zahtevani znesek mi vrnite*:

Povzetek pošiljke:

dne

podpis

* Po izpolnitvi se obrnite na nas in naročite prevzem.

Translated from Slovak to English - www.onlinedoctranslator.com

Matična št.: Davčna št.:

Poštna št.*: Poštna št.*:

* označena polja so obvezna

Beseda "blago" se lahko nadomesti z besedo "storitev", ne da bi bilo treba spreminjati besedilo.

Telefon: Telefon:

Tiskaj

Država*:

Ime in Priimek*:

Ulica in številka*: 

Mesto*:

E-mail

kupoprodajne pogodbe

pogodbe o opravljeni storitvi

Če blago ni del pošiljke, upoštevam dejstvo, da prodajalec ni dolžan vrniti denarja v 14 dneh od dneva vročitve odstopa od pogodbe, dokler mu blago ni dostavljeno ali ne 
dokažem, da je bilo blago poslano.

Blago moram prodajalcu poslati najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe.

Ime podjetja*:

Ulica in številka*: 

Mesto*:

Račun

Dodatki (če je predmet umika blago)

kupon za nakup na naši spletni strani www.race-shop.si

z bančnim nakazilom - številka banke ali IBAN:

Odstop od pogodbe

Blago, če je predmet umika
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