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Pogoji vračila kupljenega blaga 
(veljajo od 20.02.2013) 

 

Če želi kupec uveljavljati pravice iz naslova vračila kupljenega blaga mora izpolniti in poslati prodajalcu v 
celoti izpolnjen obrazec ZAHTEVEK / OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA skupaj z vsemi relevantnimi 
podatki: 
 

Podatki o kupcu blaga 
 

 Naziv 

 Naslov 

 Kontaktna oseba 

 Telefonska številka 
 

Podatki blagu, katerega se želi vrniti 
 

 Številka dobavnice 

 Datum dobavnice 

 Številka računa 

 Datum računa 

 Kataloška številka blaga, katerega se želi vrniti 

 Naziv blaga, katerega se želi vrniti 

 Količina blaga, katerega se želi vrniti 
 

Razlog vračila blaga (z »X« se označi ustrezen razlog) 
 

Ob reklamaciji mora kupec obvezno priložiti: 
 

 kupljeno blago, ki je predmet zahtevka 

 fotokopijo dobavnice in/ali računa katera izkazuje nakup blaga 
 

Zahtevek / obrazec za vračilo blaga je na voljo na prodajalčevi spletni strani http://www.kamioland.si/. 
 

Vračanje kupljenega blaga mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

 zahtevek / obrazec za vračilo blaga je potrebno poslati v pisni obliki najkasneje v 8 (osmih) dneh od 
datuma nakupa, ki je naveden na dobavnici in/ali računu (šteje se datum starejšega dokumenta); 

 

 vrnjeno blago mora biti neuporabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini (razen če je blago 
uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi za to bil kriv kupec) in 
v originalni embalaži; 

 

 tako embalaža kot izdelek v njej morata biti v brezhibnem stanju, čista, imeti morata brezhibno 
etiketo proizvajalca ter brezhibno etiketo prodajalca (v kolikor je bila prisotna ob nakupu) in mora biti 
v stanju, ki omogoča, da se predmet nakupa proda kot nov; 

 

 vrnjeno blago ne sme nositi oznake, napisa ali nalepke, ki ni bila prisotna ob nakupu in prevzemu 
blaga; 

 

 vrnjeno blago ne sme oziroma ni smelo biti vgrajeno v vozilo ali njegov sestavni del; 
 

 stroški, ki nastanejo z vračilom blaga in povratnim transportom na prodajalčev naslov v celoti in v 
vsakem primeru bremenijo kupca. 

 

V kolikor kupec želi vrniti blago zaradi mnenja, da je prišlo do neujemanja med originalnim delom in originalu 
enakovrednem nadomestnemu delu, mora v obrazcu (Zahtevek / obrazec za vračilo blaga) pod »razlog 
vračila« v polje »drugo« navesti originalno kataloško številko. Prodajalec zaradi morebitne napake v 
neujemanju ne odgovarja kupcu ali tretji osebi za morebitno materialno ali gospodarsko škodo. 
 

Blago, ki je bilo posebno in izrecno naročeno na željo kupca ni možno vrniti. Prav tako ni možno 
vrniti urgentno naročenega blaga, razen v kolikor je strošek urgence kupec že poravnal ob nakupu 
oziroma to stori ob vračilu blaga. 
 

Prodajalec ima vso pravico do zavrnitve zahtevka za vračilo blaga, v kolikor niso izpolnjeni vsi zgornji pogoji.  
 

V primeru odobrenega vračila blaga ni možno zahtevati vračilo kupnine v gotovini zmanjšane za 
odstopnino. Kupec ima možnost: 
 

 izbire blaga v enaki finančni vrednosti vrnjenega blaga 
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 prejema dobropisa v enaki finančni vrednosti vrnjenega blaga, katerega koristi ob naslednj-em/-ih 
nakup-u/ih 

 

Odstopnine ni v primeru, ko je prodajalec kupcu prodal napačno blago. 
 

Težave, katere nastajajo v zvezi z njegovo dobavo (zakasnela dobava, poškodba blaga pri transportu 
blaga od dobavitelja do kupca, ipd.) mora kupec reševati neposredno s kurirsko službo. Prodajalec ni 
odgovoren za zamudo ali poškodbo nastalo pri transportu blaga do kupca. V primeru poškodbe blaga 
pri transportu svetujemo, da si zabeležite oznako pošiljke, poškodovano pošiljko in blago v njej fotografirate 
ter dogodek nemudoma prijavite kurirski službi. Kadar pa dobavo blaga vrši prodajalec sam z lastnim 
prevoznim sredstvom, morajo biti morebitne pripombe podane ob prevzemu blaga in zabeležene na 
prevzemnih dokumentih (dobavnica, izdajnica, ipd.). 
 

Izjava o skladnosti 
 

Prodajalec KAMIOLAND d.o.o., Cvetkova ulica1, SI-1000 Ljubljana (EU), zagotavlja, da trži izdelke, ki ob 
ustrezni oziroma strokovni uporabi ne ogrožajo življenje, zdravje, varnost, nimajo negativnega vpliva na 
okolje, in so v skladu s Slovenskimi in Evropskimi standardi kakovosti. 
 

Prodajalec se zavezuje, da posluje v skladu z veljavno zakonodajo, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) 
in Obligacijskim zakonikom (OZ). 
 

Za morebitne ugotovitve neskladnosti ali pritožbo se obrnite na: 
 

KAMIOLAND d.o.o. 
Cvetkova ulica 1 
SI-1000 Ljubljana (EU) 
 

Tel.: (08) 2053 755 
E-mail: info@kamioland.si 
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