
 
 

OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA 

MegA tech, Aleš Meglič s.p. E-mail: skupaj@zaplanet.si 
Ročevnica 24  www.zaplanet.si 
4290 Tržič 

 

Ime in priimek  
Naslov  
Številka TRR  
Odprt pri banki  
Kontaktna telefonska številka  
Elektronski naslov  
Številka računa  

 
 

Številka izdelka Naziv izdelka Količina 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

Pri vračilu blaga obvezno dodati kopijo originalnega računa. Obrazec je potrebno v celoti izpolniti in priložiti 

v paket skupaj z izdelki, ki jih kupec želi vrniti. 
 

Potrošnik naročenega blaga na  www.zaplanet.si ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga, podjetju sporoči 

pisno na elektronski naslov skupaj@zaplanet.si , da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog 

za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Potrošnik mora najkasneje v 14 dneh od 

oddanega sporočila o odstopu od pogodbe podjetju vrniti izdelke. Potrošnik izdelke vrne na naslov: MegA tech, 

Aleš Meglič s.p., Ročevnica 24, 4290 Tržič. Priporočamo, da potrošnik vrne blago v priporočeni pošiljki. 
 

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 
dni od prejema paketa in obrazca o odstopu od pogodbe. Vračajočemu blagu mora biti priložena kopija računa ter 
vaši osebni podatki skupaj s številko osebnega bančnega računa, kamor vam vrnemo denar. Zaradi zagotavljanja 
gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupca izvede 
izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. 

 

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. 
 

Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in 

preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Izdelki za osebno nego se 

ne smejo odpirati, saj po odprtju začne teči rok trajanja izdelka! 
 

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

ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora v primeru odstopa od pogodbe blago vrniti 

nepoškodovano, nerabljeno, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini ter z vsemi dodatki, s katerimi je 

blago prejel. Embalaža ne sme biti odprta na način, ki povzroči, da je poškodovana, odstranjena ali 

spremenjena. Vrnjeno blago mora biti opremljeno z vsemi elementi pakiranja in zaščite vsebine, kot jih je 

namestil proizvajalec, v stanju, ko ga je namestil prodajalec. 
 
 
 

Datum in podpis kupca 
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