Optika Optimus storitve in trgovina d.o.o.
Cankova 65
9261 Cankova
Tel.: (02) 525 20 53
info@optika-optimus.si

OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA
KUPEC
Ime in priimek:
Kraj:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in pošta:
Telefon:
TRR račun za vračilo kupnine:
S

I

5

6

E-naslov:

-

-

-

-

Št. naročila:
Datum prevzema blaga:
Datum vračila blaga:
ARTIKEL (spodaj vpišite katere artikle vračate):
1.
2.
3.
4.

KOLIČINA
KOLIČINA
KOLIČINA
KOLIČINA

LOT KODA
LOT KODA
LOT KODA
LOT KODA

RAZLOG VRAČILA (oznaćite s križcem):
Artikel mi ni všeč
Napačna dioptrija

Dostavljen je napačen artikel
Napaka pri izbiri parametrov

Artikel ne ustreza opisu oz. sliki
Drugo (vnesite v prostor za opombe)

OPOMBE

Artikle lahko vrnete po pošti na naslovv: Optika Optimus storitve in trgovina d.o.o., Cankova 65, 9261 Cankova.
Vračilo blaga (odstop od pogodbe)
Kot kupec imate pravico, da nam v 14 dneh od prevzema artiklov sporočite da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev.
Artikle je potrebno vrniti nepoškodovane in v originalni embalaži v 14 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe na svoje stroške. Vračilu
priložite ta obrazec in račun.
Če ste morda artikel že začeli uporabljati ali ste odstranili varnostni pečat, odstop od pogodbe žal več ni možen. V primeru vračila korekcijskih očal vam v skladu z
43.č člen-om ZVPot in pogoji poslovanja povrnemo samo strošek korekcijskega okvirja.
Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od odstopa od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim
- sred
stvom, kot ga je ta uporabil, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko
zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga.
Želite vrniti blago po več kot 14 dneh od nakupa?
V skladu s pogoji poslovanja in izpolnjenimi dodatnimi pogoji je vračilo po več kot 14 dneh možno za KONTAKTNE LEČE.
POGOJ! Kontaktne leče se lahko vrnite samo v primeru, da je škatlica originalno zaprta, nepoškodovana in da je rok uporabe še najmanj eno leto. Poslati nam
morate tudi najnovejši izvid za kontaktne leče. Pakiranje po 90 leč, ki je sestavljeno iz 3 škatlic po 30 leč se smatra kot celota, zato ni možnega vračila samo dveh
ali ene škatlice po 30 leč.

Datum:

Podpis kupca:

