
Obrazec za vračilo oz. zamenjavo blaga    

Prosimo označite tip vračila:   

želim zamenjati artikel z drugim (napačno naročeno)* 

želim zamenjati artikel z drugim (neustrezno/poškodovano)*    

želim vrniti artikel in dobiti povrnjeno kupnino (odstop od pogodbe)*  

Prosimo označite razloge za vračilo oz. zamenjavo artikla:  

dostavili ste mi napačen izdelek   

dostavili ste mi poškodovan izdelek   

prejet artikel mi ne ustreza    

vračilo v garancijo (samo za izdelke, kjer je priznana garancija)    

drugo: _____________________________________________________________________  

Dodaten opis: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Vaše ime in priimek (tiskane črke): _____________________________________________________ 

Številka prejetega računa: ____________________________________________________________    

Vaša številka TRR računa: ___________________________________________________________  

Naziv vase banke: __________________________________________________________________ 

Kraj in datum: ____________________________   Podpis: _________________________________   

Vračilo oz. zamenjava blaga    

V vsakem od možnih primerov, ki ima za povod vračilo oz. zamenjavo blaga, mora potrošnik pred vračilom artikla o tem obvesti 
podjetje DLAN-IT d.o.o. (na kontaktni e-naslov info@dlan-it.com). Potrošnik ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga 

podjetju, 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 strošek vračila poštnine blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od 
oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Blago ne sme biti rabljeno in mora biti vrnjeno v originalni embalaži.  
Ker cenimo mnenje naših strank je informacija  o razlogu, za odstop, še kako dobrodošla za izboljšanje naše ponudbe in smo jo  
zelo veseli (v kolikor želite jo lahko navedete:):________________________________________________________ 
 

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. 
Vračila vplačil vršimo na TRR kupca. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o 
odstopu od pogodbe.    

 * Blago mora biti nerabljeno (brez sledi uporabe), nepoškodovano in vrnjeno v originalni embalaži z navodili.    

Vračilu obvezno priložite v celoti izpolnjen obrazec.    

Stroške pošiljanja krije pošiljatelj sam. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.    

Blago pošljite na naslov:    

DLAN-IT, spletna trgovina, d.o.o. 

Na gmajni 7 

1133 Ljubljana   

_____________________________________________________________________________________ 
Izpolni podjetje DLAN-IT d.o.o.: 

Prejem pošiljke – 
datum: 

Zaporedna številka 
primera: 

Vračilo v skladu z 
opisom in pogoji: 

Vračilo ali zamenjava  
odobrena: 

Stranka obveščena 
(telefonsko, email)  

Vračilo ali zamenjava  
izvedena – datum: 

  DA       NE DA       NE DA / tel. / email / NE  
Druge beležke:  

 

 
Primer zaključil (ime in priimek):  Datum zaključka:   

Poleg obvezno potrebno pripeti kopijo računa! 

DLAN-IT d.o.o., Na gmajni 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, DŠ: 26904063 

E-pošta: info@dlan-it.com, Telefon: 041 636 737, Matična št.: 8274738000, SI56 6100 0002 0250 067, (nismo davčni zavezanci) 
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