Obrazec za zamenjavo / vračilo blaga
Izpolnjen obrazec priložite paketu. Obrazec najdete in lahko izpolnite tudi na spletu www.mstyling.net

Podatki o kupcu:
Ime in priimek ali naziv podjetja:__________________________________________________
Naslov:______________________________________________________________________
Poštna številka: _________________

Pošta: ____________________________________

Tel.: __________________________

Email: ____________________________________

Številka transkcijskega računa*: ___________________________________________________

Datum računa:________________________ Številka računa: _______________________________

Zamenjava ali vračilo izdelka (ustrezno označite):
Zamenjava izdelka z drugim
Želim vrniti izdelek
Komentar stranke (vpišite katere izdelke želite vrniti ali zamenjati, itd..) :
Šifra izd. Naziv izdelka
Količina Razlog menjave / vrnitve

Obvezne priloge: - Originalni račun ali kopija originalnega računa
- V celoti izpolnjen obrazec o zamenjavi ali vračilu
- Blago – nerabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži

Datum*:
Podpis kupca*:

Prevzem paketa lahko organiziramo tudi mi. Stroški
so 3,00 do 6,00 EUR, kar odštejemo od kupnine. V
kolikor to želite, nam to sporočite na tel: 040 361
797 ali mail info@mstyling.net.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!!!
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na email: info@mstyling.net), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo
treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom je strošek vračila blaga. Za uveljavitev pravice do
odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje (MSTYLING, info@mstyling.net) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. Če
potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o
odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno
najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja).
Vračila vplačil vršimo na TRR kupca. Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži z navodili in vsemi pripadajočimi
dokumenti. Možnost vračila ne velja za izdelke pri katerih so vidne poškodbe oz. uporaba. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.
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