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OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE SKLENJENE NA 
DALJAVO 

 

Kupec ima pravico, da v 14 dneh obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu 

bilo treba navesti razlog za svojo odločitev (43b. čl. ZVPot). Svojo izjavo glede odstopa 

kupec sporoči na e-naslov info@incrediwear.si ali po pošti na naslov Onnea d.o.o., Vransko 
184, 3305 Vransko. Obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od 

pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka od te 

pogodbe. 

Kupec razen stroškov neposrednega vračila blaga ne trpi nikakršnih drugih dodatnih 

stroškov v povezavi z odstopom od pogodbe. 

Zaželeno je, da kupec izdelke vrne na sedež ponudnika hkrati z obvestilom o odstopu 

pogodbe. Če to ni možno, je dolžan izdelke vrniti najkasneje v 14 dneh od posredovanega 

obvestila o odstopu od pogodbe. Izdelki morajo biti nepoškodovani, nerabljeni in v 

nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova 

količina zmanjšala, ne da bi zato bil kriv kupec. 

Kupec odgovarja za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni bilo nujno 

potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 

Pri vračilu izdelkov pri katerih je bila koriščena promocijska koda, se ta sredstva 

upoštevajo kot popust in se ob vračilu ne vrnejo. Vplačani znesek se najkasneje v roku 30 

dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe vrne na kupčevo plačilno sredstvo 

(kreditna kartica) oz. TRR. 

Pogoje odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo opredeljujejo tudi splošni pogoji 

poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.incrediwear.si . 

 

Za vračilo lahko uporabite spodnji predlagani obrazec. 

 

 

 

Ekipa Incrediwear Slovenija 
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OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE SKLENJENE NA 
DALJAVO - VRAČILO V 14 DNEH 

 

Podatki kupca: 

Ime in priimek:  ______________________________________________________________ 

Naslov:   ______________________________________________________________ 

Telefon:  ______________________________________________________________ 

E-pošta:  ______________________________________________________________ 

 

Podatki prodajalca: 

ONNEA, posredništvo in prodaja, d.o.o.  

Vransko 184,  

3305 Vransko 

Slovenija 

 

Kupec (neveden zgoraj) odstopam od pogodbe sklenjene na daljavo za izdelke: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Številka računa izdelkov:  ____________________________________________________ 

Datum računa izdelkov:  ____________________________________________________ 

 

V primeru posredovanja tega odstopa bo kupnina vrnjena z bančnim nakazilom na TRR, 

razen v primeru, če izrecno zahtevate vračilo kupnine preko drugega plačilnega sredstva 

in če zaradi tega ne nastanejo dodatni stroški. 

Vračilo kupnine naj se vrne z bančnim nakazilom na naslednjo številko bančnega računa: 

SI56__________________________________ odprt pri banki ___________________________________ 

 

Kraj in datum: _____________________ 

Podpis kupca: _____________________ 
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