NextLevel, d.o.o.
Ponoviška cesta 11D
1270 Litija
info@lallure.si

OBRAZEC: ODSTOP OD POGODBE – VRAČILO V 15 DNEH

Skladno s trenutnimi določili 43., 43.a, 43.b, 43.c, 43.č, 43.d, 43.e, 43.f in 43.g člena veljavnega Zakona o
varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 in 31/18; v
nadaljevanju: ZVPot-UPB2) ima kupec pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov,
pravico, da v petnajstih (15) dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti
razlog za svojo odločitev.
Če želite odstopiti od pogodbe, prosimo, da izpolnite obrazec in ga pošljete na naslov NextLevel, d.o.o.,
Ponoviška cesta 11D, 1270 Litija ali elektronski naslov info@lallure.si.

Obvestilo o odstopu kupca od pogodbe
Osnovni podatki:
Ime in priimek kupca: ______________________________________________________________
Naslov kupca: ____________________________________________________________________
Telefon kupca: ____________________________________________________________________
Elektronski naslov kupca: __________________________________________________________
Podatki prodajalca:
NextLevel, d.o.o.
Ponoviška cesta 11D
1270 Litija
info@lallure.si
Podatki o artiklu:
Želim odstopiti od pogodbe za naslednji artikel/naslednje artikle:
_________________________________________________________________________________
Datum prejetega računa za artikel: ___________________________________________________
Številka računa: ___________________________________________________________________
Številka naročila: __________________________________________________________________

S podpisanim obrazcem jamčite, da so vsi osebni podatki pravilni, in dovoljujete, da jih uporabimo za postopek obdelave in vračila.
NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Ponoviška cesta 11D, 1270 Litija, Slovenija, matična številka: 8476845000, davčna številka: SI 242801151, TRR: SI56 1010
0005 7936 155, elektronski naslov: info@lallure.si, zavezanec za DDV: DA.

Želim uveljaviti:
1. Vračilo kupnine
2. Zamenjava izdelka

Vračilo kupnine (v primeru izbire vračila kupnine)
Celotna kupnina bo kupcu povrnjena z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je kupec uporabil ob nakupu,
razen v primerih, ko kupec brezpogojno zahteva vračilo kupnine prek drugega plačilnega sredstva, in če
zaradi tega kupec ne nosi nikakršnih stroškov.
Želim, da se vračilo kupnine izvede na številko bančnega računa:
SI56 _________________________________________________________________________.,
ki je odprt pri banki ________________________________________________________________

Podpis kupca:

Kraj in datum:

______________________

______________________________

S podpisanim obrazcem jamčite, da so vsi osebni podatki pravilni, in dovoljujete, da jih uporabimo za postopek obdelave in vračila.
NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Ponoviška cesta 11D, 1270 Litija, Slovenija, matična številka: 8476845000, davčna številka: SI 242801151, TRR: SI56 1010
0005 7936 155, elektronski naslov: info@lallure.si, zavezanec za DDV: DA.

