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OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE 
letev.si 
 
 
 

1. PODATKI O KUPCU:  
 
Ime in priimek: _______________________________________________________________________________ 
Naslov naročnika - Ulica in hišna številka: __________________________________________________________ 
Kraj: _______________________________________________ Pošta številka: ____________________________  
Št. kontaktnega telefona (GSM): _________________________________________________________________ 
e-pošta: _____________________________________________________________________________________  
 
2.PODATKI O NAROČILU:  
 
Št. naročila:_____________________________  
Datum prevzema:________________________  
Datum vračila:___________________________  
 
Izdelek (spodaj vpišite, katere izdelke vračate:  
1.__________________________________  
2.__________________________________  
3.__________________________________  
4.__________________________________  
5.__________________________________  
 
 
3. VRSTA VRAČILA:  
 

☐ 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 nespremenjeni količini v 14 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe na svoje stroške. Prav tako se 
šteje za odstop od pogodbe, če prejeto blago vrnete v roku za odstop od pogodbe (14 dni) brez posebnega sporočila o odstopu. Vračilu priložite ta obrazec in 
račun. Če ste morda artikel že začeli uporabljati ali ste posamezne komponente že odprli ali sestavljali, odstop od pogodbe žal več ni možen.  
 
Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od odstopa od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in 
pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede z istim plačilnim sredstvom kot je bilo kupljeno, razen v primeru če 
se dogovorimo drugače. 
 

RAZLOG VRAČILA  
☐ Artikel mi ni všeč ☐ Dostavljen je napačen artikel ☐ Artikel ne ustreza opisu oz. sliki ☐ Poškodovan artikel ☐ Drugo  

 

☐ Reklamacija* (opis okvare vpišite v prostor za opombe)  
 
Če želite uveljavljati garancijo, lahko to storite neposredno pri pooblaščenem servisu. Podrobna navodila preberite na priloženem garancijskem listu. 
Podrobnejša navodila za uveljavljanje stvarnih napak so navedena v Splošnih pogojih poslovanja (http://dive-shop.si/sploni-pogoji-poslovanja)  
 

OPOMBE, opis okvare 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 



LORS, Sašo Lorenčič s.p. 
Kadrenci 3, 2236 Cerkvenjak 
Tel. +386 41 690 183 
Email: info@lors.si; www.lors.si  

ID za DDV: SI75153564; Matična številka: 3092020 

 
 

4. VRSTA VRAČILA: Prosim, da:  
 
☐ prejeti izdelek zamenjate z drugim brezhibno delujočim izdelkom  

☐ prejeti izdelek zamenjate z drugim izdelkom druge velikosti ali barve (navedite v pojasnilih)  

☐ brezplačno odpravite stvarno napako na izdelku (opišite napako v pojasnilih)  

☐ Prosim vas, da mi vrnete kupnino oz. del kupnine v sorazmerju na:   

  moj transakcijski račun številka __________________________________________________________ 

  odprt pri banki _______________________________________________________________________  

 
 
 
 
POJASNILA: 
_________________________________________________________________________________________  
 
Prejeto blago morate vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, 
izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bili za to krivi vi. Proizvajalec artikla predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v 
skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je prav tako treba priložiti tako, kot je bila v 
prvotnem stanju v času prejetja artikla (nepoškodovano in v nespremenjeni količini). Če prodajalec oceni, da blago ni vrnjeno v enakem 
(originalnem) stanju, kot je bilo ob prodaji posredovano kupcu, si slednji pridržuje pravico do odškodnine oziroma do ponovne - in tokrat 
nepreklicne - dostave takšnega blaga kupcu na njegove stroške.  

 
 
IZDELKE LAHKO VRNETE NA NASLOV:   
LORS, Sašo Lorenčič s.p., Kadrenci 3, 2236 Cerkvenjak, Slovenija. , s pripisom Vračilo blaga oz. po dogovoru s 
prodajalcem na naslov dobavitelja.  
 
 
POMEMBNO:   

  V kolikor želite uveljavljati garancijo, lahko to storite neposredno pri proizvajalcu.  

  Ko vračate artikel v reklamacijo ali garancijo prodajalcu, morate priložiti pisni razlog za vračilo blaga, kopijo računa ter številko svojega 
transakcijskega računa.   

  Strošek vračila bremeni kupca. V primeru pošiljk z odkupnino si pridružujemo pravico sorazmernega zmanjšanja vrnjene kupnine. 

  Priporočamo, da pošiljko večje vrednosti pošljete priporočeno ter da blago ustrezno pripravite za transport. 

 
 
 
Kraj in datum: _________________________________________  
 
 
Podpis kupca: ________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 


