
Vallis MG d.o.o.
Pod kostanji 6 
1218 Komenda 
Tel: 01 7774 197
info@moje-lece.si

OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA (ODSTOP OD POGODBE)

Št. naročila:

Ime in priimek:

Naziv artikla Količina Lot koda (samo za kontaktne leče)

Št. računa:

Naslov:
Poštna številka in pošta:

Artikle vrnite po pošti na naslov: Vallis MG d.o.o., Pod kostanji 6 , 1218 Komenda 

Datum: Podpis naročnika:

Vračilo blaga
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo
odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. O nameravanem vračilu nas, prosimo, obvestite in sicer na kontaktni 
e-mail info@moje-lece.si. 
Potrošnik mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. 
Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv
potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev
dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. 
Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, 
ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.
Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne 
nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga.

Pogoje si lahko preberete na: https://www.moje-lece.si/informacije/pogoji-poslovanja

Želite vrniti blago po več kot 14 dneh od nakupa?
V skladu s pogoji poslovanja in izpolnjenimi dodatnimi pogoji je vračilo po več kot 14 dneh možno le za KONTAKTNE LEČE.
POGOJ! Kontaktne leče se lahko vrnite samo v primeru, da je škatlica originalno zaprta, nepoškodovana in da je rok uporabe še najmanj eno leto. Poslati nam morate tudi najnovejši izvid za 
kontaktne leče. Pakiranje po 90 leč, ki je sestavljeno iz 3 škatlic po 30 leč se smatra kot celota, zato ni možnega vračila samo dveh ali ene škatlice po 30 leč. Prav tako se kot celota smatra 
škatlica 6 leč, ki je sestavljena 2x po 3 leče.

Vallis Mg d.o.o. bo vaše osebne podatke  obdeloval v skladu z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter v skladu s politiko zasebnosti izključno za namen, za katerega so bili posredovani.

Datum vračila:

Telefon:
E-naslov:

NAROČNIK

ARTIKEL

Razlog vračila (označi z x)

Dostavljen napačen artikel
Napaka pri izbiri dioptrije
Drugo

enako plačilno sredstvo, kot je bilo uporabljeno pri plačilu naročila (kreditna kartica, Pay Pal)
na drug TRR račun SI56

Vračilo kupnine vrnite na naslednji način (označi / izpolni):

LOGOTIP PODATKI VAŠEGA PODJETJA

MOREBITNI DODATN POGOJI

DOPIŠITE TOČEN NASLOV, KAMOR STRANKA VRNE IZDELKE


