
Obrazec za odstop od pogodbe
Ime in priimek:

Naslov: Telefonska številka: e-naslov:

Številka računa / naročila:

Prodajalec:

Český velkoobchod s.r.o.
IČ: 24823694   DIČ: CZ24823694
Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242

Podjetje vpisano v trgovski 
register na okrožnem sodišču      
v Pragi, Odd: C, datoteka 177668.

Mesto, dne: 

Obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

Spoštovani,
dne         sem preko vaše spletne trgovine www.digiexpert.si sklenil/a kupoprodajno pogodbo, 
katere predmet je bil          (identifikacija blaga).
Ta izdelek sem prejel/a dne            . Ker je bila pogodba sklenjena preko interneta, ki je sredstvo za 
komunikacijo na daljavo, sem se odločil/a, da uresničim svojo pravico v skladu z določbami pododdelka 1 odstavka 
1829 v povezavi z določbami odstavka 1818 zakona št. 89/2012 Civilnega zakonika in vas s tem obveščam, da 
odstopam od omenjene kupoprodajne pogodbe.
Blago vam pošiljam nazaj v ločeni pošiljki, hkrati pa vas prosim, da mi nakažete kupnino v znesku
        evro in              evro za poštne stroške na moj bančni račun.
Št. Računa       , najkasneje v 14 koledarskih dneh od prejema tega obvestila o odstopu 
od pogodbe.

Če je prodajalcu blago vrnjeno poškodovano (pravica do vračila ne velja, če je blago uporabljeno ali brez originalnih etiket ali je 
bilo poškodovano zaradi kršitve obveznosti kupca) je prodajalec upravičen od kupca zahtevati znesek za odškodnino glede na 
poškodbo blaga ali ta znesek odšteje od vračila.
Možnost vračila izdelka v 14 dneh velja samo za kupoprodajne pogodbe sklenjene s potrošniki. V primeru prodaje osebi, ki je 
podjetnik, in sklene pogodbo v okviru svoje poslovne dejavnosti iz zakona pravica ne velja in blaga ni mogoče vrniti v roku 14 dni.
Izjeme: Pravice do odstopa od pogodbe ni mogoče uveljaviti za naročila blaga, ki so bila odstranjena iz zaprtega paketa in ga 
zaradi higienskih razlogov jih ni mogoče vrniti. Sem spadajo: zobne ščetke, epilatorji, britvice in nekateri drugi izdelki za nego 
telesa.

Lastnoročni podpis
(v priponki: račun)

Pripomba:

Datum:

Dejanski seznam naslovov, ki ga 
najdete na naših spletnih straneh, 
kamor lahko pošljete artikel :
https://www.digiexpert.si/odstop-
od-pogodbe
Prosimo, da ne pozabite vnesti ID 
številko naše trgovine:
ID: 93981789 


