
 
 
 
 
 
 

Obsession d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana 
telefon: 01/ 28 22 029, faks: 01/ 28 22 027 

e-mail: info@obsession.si 
 

Naslov za vračilo blaga: Obsession d.o.o., Poljanski nasip 6 , 1000 Ljubljana 

Obrazec za odstop od pogodbe / vračilo blaga 

 

Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite obrazec in ga skupaj z artikli pošljite na naslov:  

Obsession d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana 

 

Zahvaljujemo se vam za nakup v naši spletni trgovini! Kupec ima pravico, da naročeno blago brez kakršnega koli 

razloga vrne v 14 dneh od prejema blaga (43. člen Zakona o varstvu potrošnikov). O nameravanem vračilu mora 

kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga, in sicer na e-naslov info@obsession.si 

ali na poštni naslov: Obsession d. o. o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, blago pa vrniti nerabljeno preko 

dostavne službe Pošte Slovenije, DPD ali GLS z originalnimi etiketami in nepoškodovano v originalni embalaži 

v nadaljnjih 14 dneh od poslanega pisnega obvestila o odstopu od pogodbe na naslov Obsession d. o. o., 

Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. 

Priložena morata biti tudi originalni račun in izpolnjen obrazec za odstop od pogodbe / vračilo blaga. Dostavne 

stroške vračila blaga poravna kupec. 

 

Prosimo izpolnite obrazec in ga priložite k vrnjenemu blagu: 

Ime in priimek:  

Naslov:  

Telefonska številka:  

E-pošta:  

Datum računa za prejeto blago: 

Številka računa:  

Številka naročila: 

 

Razlog za vračilo blaga: 

 



 
 
 
 
 
 

Obsession d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana 
telefon: 01/ 28 22 029, faks: 01/ 28 22 027 

e-mail: info@obsession.si 
 

Naslov za vračilo blaga: Obsession d.o.o., Poljanski nasip 6 , 1000 Ljubljana 

Vrnjeni artikli: 

 
Koda artikla 

(Ident) 
Naziv artikla Velikost Količina 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Podatki za vračilo kupnine: 

Po prejetju artikla v vračilo, vam bomo vrnili kupnino z enako plačilno metodo, kot je bila uporabljena za plačilo 

vrnjenega naročila. V primeru plačila z bančnim nakazilom ali plačilom po povzetju, prosimo izpolnite spodnje 

podatke: 

 

Kupnino za vrnjene izdelke mi vrnite na TRR št.: ___________________________, odprt pri banki __________. 

Podatki o lastniku TRR so: 

 Enaki kot so zapisani zgoraj, 

 Sledeči: ______________________________________________________________________________ 

 

Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in se strinjam, da v primeru spornega vračila, artikel pregleda 

izvedenec za tekstil, usnje in krzno. 

 

Datum: _______________________                                                                    Podpis: ________________________ 

 

 

 

 

 

 


