
VELIKOST/BARVA

Podatki za vračilo / nakazilo

Pri pogodbi sklenjeni na daljavo, ima kupec pravico, da najkasneje v 14 dneh od prevzema blaga, podjetju sporoči,
da odstopa od pogodbe, brez da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
*Edini strošek, ki ima kupec v zvezi z odstopom od pogodbe oziroma z vračilom blaga, je strošek dostave do nas.
Pomembno je, da nas o vračilu obvestite prek elektronske pošte na info@koloset.si .

Blago, ki ga vračate, mora biti nepoškodovano, nerabljeno in brez sledi uporabe ali morebitne namestitve,
z originalnimi deklaracijami in etiketami. 
Blago mora biti v zapBlago mora biti v zaprti, originalni in nepoškodovani embalaži.
Kupec sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev ustreznosti.
Kupec nosi posledice za zmanjšanje vrednosti artikla oziroma artiklov, če je/so posledica nepravilnega ravnanja ali poškodbe. 
Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe/vračila, če je artikel bil prirejen željam ali potrebam kupca.

Naslov za vračilo
Kolesarska trgovina Koloset
Gorkijeva ulica 8
6310 Izola6310 Izola
Da se izognemo morebitnim težavam, Vas prosimo, da blago pošljete priporočeno - s sledilnikom.
Paketov, ki bodo prispeli z odkupnino, ne bomo prevzeli!

Strošek dostave pri vračilu krije kupec*.
*v primeru, da je prišlo do napake z naše strani in smo Vam poslali napačen artikel,
Vam povrnemo strošek dostave, ki ga boste imeli pri vračilu.

V kolikor se odločite za zamenjavo artikla in ne za vračilo denarja, strošek dostave v Vašo smer krijemo mi.

Želim zamenjaŽelim zamenjavo za sledeči artikel/artikle - pripišite točen naziv iz naše spletne strani ter akcijsko ceno v danem trenutku:

V kolikor se odločite za vračilo blaga in zahtevate vračilo denarja, Vam bomo znesek nakazali na tekoči račun.

ŠTEVILKA PREJETEGA RAČUNA

POGOJI IN OBVEZNOSTI KUPCA

 ŠTEVILKA NAROČILA

Obrazec za vračilo naročenega blaga / zamenjava

Koloset, trgovina s kolesi in servis, Dalibor Zaić s.p.
Ulica Emilia Driolia 1, 6310 Izola

+386 (0) 599 778 86
info@koloset.si


