OBRAZEC ZA VRAÈILO BLAGA
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoci, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu
bilo treba navesti razlog za svojo odlocitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vracila blaga.
Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. O nameravanem vracilu nas prosimo pisno obvestite in sicer na email info@sanaamicus.si, ali po pošti,
s spodaj izpolnjenim obrazcem. Potrošnik mora blago vrniti v 14 dneh od sporocenega namena o odstopu od pogodbe. Vracilo placil mora
podjetje opraviti najkasneje v 14 dneh po prejemu dopisa o odstopu.

Št. raèuna:

Datum raèuna:

Datum prejema blaga:
Vaši podatki
Ime in priimek:
Naslov:
Telefonska številka:

E-pošta:

Želim (prosimo oznaèite)
Vrniti blago. Kupnino za vrnjene izdelke mi:
Nakažite na moj transakcijski raèun št.:
Štejte kot dobropis pri naslednjem nakupu.
Zamenjati prejeti izdelek:
Z drugim izdelkom.
Drugo:
V primeru vraèila nas o svoji nameri obvestite v roku 14ih dni od prejema pošiljke na e-naslov: info@sanaamicus.si ali po pošti z izpolnjenim obrazcem
in nato izdelek pošljete na naslov SANAAMICUS d.o.o., Žikarce 75, 2242 Zgornja Korena, v roku 14 dni od sporoèila. Izdelek mora biti v stanju kot ste ga
prejeli. Izdelek mora biti nerabljen, nepoškodovan, v ne zmanjšani kolièini.

OPOZORILO!
• V primeru vraèila izdelka (odstopa od pogodbe) ali zamenjave, kupec krije stroške vraèanja.
• V primeru vraèila izdelka (odstopa od pogodbe) ali zamenjave, mora kupec vrniti izdelek nerabljen, nepoškodovan, v originalni embalaži
in v nespremenjeni kolièini.
• Èe izdelek ne ustreza pogojem vraèila, si pridružujemo pravico do odškodnine ali dokonènega vraèila izdelka stranki na njene stroške.
• Obrazcu je potrebno priložiti kopijo raèuna.

Datum:

Podpis:

SanaAmicus d.o.o., Žikarce 75, 2242 Zgornja Korena
Okrožno sodišèe v Mariboru, št. Srg 2013/24896
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BREZPLAÈNA TELEFONSKA ŠTEVILKA: 080 17 33

Obrazec za vraÿÿilo denarja 2021
1. februar 2021 8:28:09
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ID za DDV: SI89053320

Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

|

|

|

Matièna št.: 3938778000

TRR: IBAN SI56 1010 0004 9441 865 odprt pri NLB

GSM: +386 (0)40 796 100

|

E-mail: info@sanaamicus.si

