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OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVIC Z NASLOVA GARANCIJE OZ. STVARNIH NAPAK

KUPEC

ARTIKEL (spodaj vpišite katere artikle vračate):

PODAJAM REKLAMACIJO Z NASLOVA:

Ime in priimek:

Kraj:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in pošta:

Telefon:                                                                           E-naslov:

TRR račun za vračilo kupnine:

Št. naročila: 

Datum prevzema blaga: 

Datum odkritja napake

Datum vračila blaga: 

GARANCIJE
Blago ima garancijo le, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu oz. je tako določeno s predpisi. Če želite uveljavljati garancijo, lahko to storite pri 
prodajalcu ali neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Podrobna navodila preberite na priloženem garancijskem listu. Podrobnejša 
navodila glede uveljavljanja garancije so navedena v Splošnih pogojih poslovanja.

STVARNE NAPAKE
Podrobnejša navodila za uveljavljanje stvarnih napak so navedena v Splošnih pogojih poslovanja. Blagu, ki ga reklamirate priložite ta obrazec in kopijo računa. 
V primeru reklamiranja kontaktnih leč ali korekcijskih očal priložite tudi kopijo najnovejšega izvida. Kontaktne leče, ki jih reklamirate je potrebno poslati v
škatlici za shranjevanje kontaktnih leč, ki mora biti napolnjena s svežo tekočino za leče.
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LOT KODA
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Vallis MG d.o.o.
Ljubljanska cesta 45

1241 Kamnik
Tel.: 01 7774 197

info@moje-lece.si

LOT kodo vpišite če je navedena na artiklu. Podatek je obvezen pri uveljavljanju reklamacije pri kontaktnih lečah.

OPOMBE
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IZ NASLOVA STVARNE NAPAKE ŽELIM:

Artikle lahko vrnete po pošti na naslov Vallis MG d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik.

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 posre-
dovani. Kupec izjavljam, da so v vlogi navedeni podatki točni in resnični.

Datum: Podpis kupca:

vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
zamenjavo blaga
popravilo blaga 
vračilo plačanega zneska


	ime in priimek: 
	kraj: 
	naslov: 
	poštna št: 
	telefon: 
	enaslov: 
	št naročila: 
	datum prevzema: 
	datum: 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 20: 
	Text Field 21: 
	Text Field 34: 
	Text Field 38: 
	Text Field 42: 
	Text Field 46: 
	Text Field 36: 
	Text Field 40: 
	Text Field 44: 
	Text Field 33: 
	Text Field 37: 
	Text Field 41: 
	Text Field 45: 
	Text Field 35: 
	Text Field 39: 
	Text Field 43: 
	Text Field 47: 
	Text Field 22: 
	Text Field 23: 
	Text Field 24: 
	Text Field 51: 
	Text Field 50: 
	Text Field 56: 
	Text Field 52: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	dat: 
	Text Field 32: 


