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PODATKI O KUPCU

RAZLOG ZA VRAČILO

DOBAVNICA ALI RAČUN

VRNJENO BLAGO
KATALOŠKA ŠTEVILKA NAZIV IZDELKA KOLIČINA
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POŠTNINO PLAČA POŠILJATELJ!
Če bo poštnina v naše breme, bomo paket zavrnili. Vsa vračila morajo biti vnaprej dogovorjena in obrazec natančno 
izpolnjen. Blaga, ki je bilo naročeno posebej za kupca in ga ni v naši redni ponudbi, ni možno vrniti! Blago, ki je 
tovarniško obnovljeno in za katero zaračunavamo akontacijo, mora biti vrnjeno v originalni embalaži, drugače 
vam ne vrnemo vplačane akontacije! Pri vračilu blaga je potrebno vrniti tudi morebitne dodatke, ki so bili kupcu 
vročeni pri nakupu vrnjenega izdelka. Napačno ali nepopolno izpolnjeni obrazci za vračilo bodo zavrnjeni.

OBVEZNO PRILOŽITE DOBAVNICO ALI RAČUN!
Prosimo vas, da k vsakemu obrazcu za vračilo priložite kopijo dokumenta o nakupu (dobavnico ali račun). 
Vračila brez omenjenih prilog žal ne moremo obravnavati in bodo zavrnjena.

Ta del izpolni STAHLGRUBER trgovina d.o.o.

 NADREJENI (ki odobri vračilo)
 Ime in priimek / podpis
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PODPISI ZA ODOBRITEV VRAČILA
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