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OBRAZEC ZA ODSTOP OD NAKUPA V 15 DNEH - VRAČILO IZDELKOV ZARADI ODSTOPA POGODBE 

SKLENJENE NA DALJAVO 

 

Obvestilo o odstopu od pogodbe 

Podatki kupca: 

Ime in priimek: ______________________________________________________________ 

Naslov: _____________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________________ 

E-pošta: ____________________________________________________________________ 

 

Podatki prodajalca: 

STUDIO MODERNA d.o.o. 

Podvine 36 

1410 Zagorje ob Savi 

Slovenija 

 

Kupec (neveden zgoraj) odstopa od pogodbe za izdelke  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Številka računa za navedene izdelke: _____________________________________________ 

Datum računa: ______________________________________________________________ 

 

V primeru posredovanja tega odstopa bo kupnina vrnjena z enakim plačilnim sredstvom kot ste ga uporabili, 

razen primeru, če izrecno zahtevate  vračilo kupnine preko drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega ne 

nosite nobenih stroškov.  

 

V primeru nakupa izdelka na obroke se strinjate, da s podpisom tega obraza hkrati odstopate tudi od kreditne 

pogodbe. 

 

Kraj in datum: __________________ 

 

Podpis kupca: __________________ 

 

Navodilo: 

 Izpolnite obrazec in ga pošljite podjetju v primeru, če želite odstopiti od pogodbe. 

 Podrobnosti o pogojih odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo si lahko preberete na dopisu, ki ste ga 

prejeli ob nakupu izdelka oziroma v splošnih pogojih poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani. 

 Obrazec pošljite na naslov: Studio Moderna d.o.o., Poštno ležeče, 1002 Ljubljana.  

 Izdelek oziroma izdelke je potrebno vrniti najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila (obrazca) o 

odstopu od pogodbe (nakupa). 

 V primeru dodatnih informacij nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 08 200 91 91. 

 

Opozorilo: 

 Potrošnik razen stroškov neposrednega vračila blaga ne trpi nikakršnih dodatnih stroškov v povezavi z uporabo izdelka. 
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 V kolikor izdelek spada med izjeme skladno s 5. odstavkom 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 

98/04 114/06, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15)  tovrsten odstop od nakupa ni mogoč. 

 Potrošnik v primeru tovrstnega odstopa od pogodbe odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z 

blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 


