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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:

TRR za vračilo kupnine: SI56

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

Datum: Podpis naročnika:

Vračilo blaga
Kot kupec imate pravico, da nam v 14 dneh od prevzema artiklov sporočite da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo potrebno navesti razlog 
za svojo odločitev. Artikle je potrebno vrniti nepoškodovane, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži v 14 dneh po sporočilu o odstopu od 
pogodbe na svoje stroške. Vračilu priložite ta obrazec in račun. Če ste morda artikel že začeli uporabljati ali ste odstranili varnostni pečat, odstop 
od pogodbe žal več ni možen. V primeru vračila korekcijskih očal vam v skladu z 43. členom ZVPot in pogoji poslovanja povrnemo samo strošek 
korekcijskega okvirja. Vračilo denarja bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od odstopa od pogodbe. 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.

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
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