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OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od 

pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik mora blago vrniti v 14 dneh od sporočenega namena o 

odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v povezavi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. 

Vsi izdelki v Spletni trgovini Lavaboss so takšni, da jih je možno vrniti po pošti. Prosimo vas, da nas o nameravanem odstopu pisno 

obvestite na e-naslov: info@lavaboss.si. Obvestilu o odstopu priložite izpolnjen obrazec za odstop od pogodbe ali nedvoumno 

izjavo, iz katere je jasno razvidno, da odstopate od pogodbe. Pravočasno oddana odstopna izjava je tista, ki je poslana v roku 

določenem za odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi potrošnik.  

Pogoje si lahko preberete na: https://www.lavaboss.si/splosni-pogoji-poslovanja  

1. Podatki o naročilu 

Številka naročila:  

Datum naročila:  

Datum prejema blaga:  

 

2. Podatki naročnika 

Ime in priimek:  

Naslov:  

Telefonska številka:  

E-poštni naslov:  

 

3. Izdelki 

 Šifra artikla : Naziv artikla: Količina: 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

4. Vrsta vračila 

 Vračilo blaga (Odstop od pogodbe) Vaš TRR: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ 

 Zamenjava izdelka   

 Drugo Opišite v opombah  

 

5. Opombe:  

 

 

6. OPOZORILO 

• V primeru, da se odloči za vračilo izdelka (odstop od pogodbe) ali zamenjave, stroške vračanja krije kupec. 

• V primeru, da se odloči za vračilo izdelka (odstop od pogodbe) ali zamenjave, mora kupec izdelek vrniti nerabljen, 

nepoškodovan, v originalni embalaži in nespremenjeni količini. 

• V kolikor izdelek ne ustreza pogojem vračila, si pridržujemo pravico do odškodnine. 

• Obrazcu prosimo priložite kopijo računa. 

 

Datum:  ______________________ 

Podpis: ______________________ 

 


