
 

     

   

 

 

 

 

Odstop od pogodbe: Vračilo blaga v 30 dneh 
(izpolnite obrazec) 

NASLOV ZA POŠILJANJE ARTIKLA: 

Spletna trgovina Trico.si, Robert Kujavec s.p. 

Dobrnič 13 

8211 Dobrnič 

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje artikle: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Datum računa: _______________________________________________________________ 

Ime in priimek: _______________________________________________________________ 

Naslov: _____________________________________________________________________ 

 

Sklicna številka računa: ________________________________________________________ 

Številka naročila: _____________________________________________________________ 

 

Vračilo kupnine se vrne z bančnim nakazilom na spodaj navedeno številko bančnega računa: 

 

SI56 __  __  __  __     __  __  __  __      __  __  __  __     __  __  __ 

 

Odprt pri banki: ______________________________________________________________ 

 

 

 Datum in podpis kupca:_________________________________ 

 

 

 

Spletna trgovina Trico.si 

Robert Kujavec s.p. 

Dobrnič 13 

8211 Dobrnič 

Telefon:  031502335 

Elektronski naslov: info@trico.si 

www.trico.si 

mailto:info@trico.si


Pogoji za odstop od pogodbe in vračilo izdelka v 30 dneh 

 

 Potrošnik (velja izključno za fizične osebe) lahko vrne izdelek v 30 dneh s tem, da 

obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, ne da bi mu bilo 

potrebno navesti razlog za svojo odločitev.  

 Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik dobi izdelek. 

 Odstop od pogodbe mora stranka sporočiti na elektronski naslov prodajalca: 

info@trico.si. 

 V primeru odstopa od pogodbe se artikel vrne na naslov podjetja: Spletna trgovina 

Trico.si, Robert Kujavec s.p., Dobrnič 13, 8211 Dobrnič. 

 Stranka mora artikel vrniti v nespremenjeni količini in nepoškodovan, razen če je 

izdelek uničen, pokvarjen, se je zmanjšala količina ali je bil izgubljen, ne da bi za to bil 

kriv uporabnik. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to 

nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje 

vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno 

za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. 

 Edini strošek, ki bremeni stranko v zvezi vračila izdelka je strošek vračila artikla na 

sedež podjetja. 

 Vračilo kupnine se opravi takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od 

prejema vrnjenega izdelka s priloženim podpisanim obrazcem za odstop 

pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot 

ga je uporabil potrošnik. 

 

 

S podpisom se stranka strinja, da je seznanjena s pogoji vračila blaga v  roku 30 dni kot jih določajo 

splošni pogoji Spletne trgovine Trico.si. 

 

 

 Datum in podpis kupca:_________________________________ 

  

mailto:info@trico.si

