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Obrazec z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe 
(Obr.IOP)  
 
Pravica do odstopa od pogodbe  
Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.  
Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi 
namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec.  
Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje:  
Zoran Šmid s.p., PE DERMAPOLIS, Šuštarjeva 3, 1420 Trbovlje, www.dermapolis.si, tel: 051 
606 306, info@dermapolis.si ,o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, 
poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priložen 
vzorčni obrazec. Kupec lahko elektronsko izpolni ali predloži tudi vzorčni odstopni obrazec ali 
katerokoli nedvoumno izjavo na spletni strani prodajalca – www.dermapolis.si. Če se kupec 
odloči za to možnost, podjetje po elektronki pošti nemudoma pošlje kupcu potrdilo o 
prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.  
Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z 
uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka 
od te pogodbe.  
 
Učinki odstopa od pogodbe  
Če kupec odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem 
primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne 
vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste 
dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). 
Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri 
izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa 
zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler 
ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, 
odvisno od tega, kateri dogodek se je zgodil prej.  
Kupec blago vrne ali izroči brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najkasneje v 14 
dneh od dneva, na katerega je kupec obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se 
upošteva, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.  
Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.  
Kupec odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno 

potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 
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OBRAZEC ZA VRAČILO ARTIKLA ZA UVELJAVLJANJE STVARNE NAPAKE  

 

PODATKI KUPCA:  

Ime in priimek:  

Naslov:  

Telefon:  

E-mail:  

 

PODATKI NAROČILA:  

Številka računa:  

Datum računa:  

Naziv artikla.  

 

Podroben opis napake za uveljavljanje stvarne napake:  

 

Vsebina prejetega paketa:  

Opomba: Artikel, ki ga vračate zaradi uveljavljanja stvarne napake, mora ob vračilu imeti priložene vse morebitne dodatke.  

 

 

 

 

 

Kdaj je bila stvarna napaka odkrita (datum):  

V primeru, da je stvarna napaka utemeljena, želim (obkroži):  

1. Vračilo kupnine (navedite št.TRR):  

 

2. Zamenjavo za enak artikel (v kolikor je na zalogi).  

 

Datum: Podpis kupca: 


