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S podpisom jamčite, da ste prebrali in da se strinjate  s pogoji poslovanja in varstvom vaših osebnih podatkov objavljenimi na www.lepashop.si. S podpisom 
dajete izjavo o varstvu osebnih podatkov in z njo soglašate. 

 

 
OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE WWW.LEPASHOP.SI 

izpolnite z velikimi tiskanimi črkami 

PODATKI KUPCA 

IME IN PRIIMEK  

NASLOV  
                                                                                                        POŠTNA ŠTEVILKA                                  KRAJ 

TELEFON  

E-POŠTNI NASLOV  

ŠTEVILKA RAČUNA 
(obvezen podatek, 
številka je napisana 
na prejetem računu) 

 

DATUM PREJETEGA 
BLAGA 

 

ŠTEVILKA NAROČILA 
(po oddaji naročila 
ste jo prejeli na vaš 

e-poštni naslov) 

 

VSEBINA PREJETEGA 
PAKETA 

 

NAZIV 
POSREDOVANEGA 

ARTIKLA 

 

OPOMBE (v primeru 
da je izdelek 

poškodovan prosimo 
to zapišite) 

 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik v skladu s 43č. in b43d. členom ZVPot pravico, da nas v 14 dneh obvesti, da 

odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene 

izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.  Možnost odstopa od pogodbe v skladu z ZVPot torej NE velja za pravne osebe. Kupec, ki od pogodbe ali naročila 

odstopi, mora blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Šteje se, da ste podali odstopno izjavo pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za 

odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik. Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopite, morate 

blago vrniti v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Vračilo prejetih plačil bomo v tem primeru zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali dokler nam ne 

predložite dokazila, da ste blago poslal nazaj. Prejeta plačila vam bomo izvršili na vaš TR (osebni račun). ZVpot (43.d člen) določa, da mora podjetje nemudoma 

oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu pogodbe vrniti vsa prejeta plačila. Prosimo, da nas pisno obvestite še preden pošljete paket, in 

sicer na kontaktno e-pošto:  info@lepashop.si. Pogoje poslovanja  si lahko preberete na: https://lepashop.si/pogoji-poslovanja. V kolikor izpolnjujete pogoje za 

vračilo ali menjavo artikla vam bomo celoten znesek nakupa nakazali na vaš TR (osebni račun). V primeru, da se odločite za menjavo izdelka nakazilo ne bo 

izvedeno. V primeru ko si izberete artikel nižje vrednosti od prvotnega nakupa vam vrnemo razliko na vaš tr.  Izdelek mora biti v stanju, kot ste ga prejeli. Izdelek 

mora biti nerabljen, nepoškodovan, v nezmanjšani količini, enako velja za embalažo izdelka.  V primeru, da ne izpolnjujete pogojev za vračilo ali menjavo vam 

pošljemo paket nazaj na vaše stroške, stroški znašajo 2,90 €. V kolikor ste morda ob nakupu prejeli darilo , je potrebno ob vračilu artiklov priložiti vsa prejeta 

darila. (Opomba: Dokler ne vrnete vseh prejetih daril vračilo ni izvedeno).  

Obkrožite kaj želite: 

1. Zamenjavo za enak artikel (v kolikor je na zalogi v skladišču Marta Pogačar s.p) 

2. Želim drug artikel (napišite kateri artikel ter ceno artikla):_________________________________________________ 

Novi izbrani artikel je lahko dražji ali cenejši. V kolikor si izberete cenejši artikel bo potrebno vračilo denarja zato napišite vaš 

TR:_________________________________________________________(V primeru da si izberete dražji artikel bo potrebno doplačilo) 

 
3. Odstop od pogodbe-vračilo blaga, vpišite vaš TR:_________________________________________________ 

 
Obrazcu je potrebno priložiti kopijo računa! Artikel z izpolnjenim obrazcem ter kopijo računa pošljite na: Marta Pogačar s.p, Volfova ulica 10, 1230 Domžale. 

 

Datum:___________________________ in podpis___________________________ kupca.   
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