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REKLAMACIJSKI ZAPISNIK 

Št.:   z dne:  
 

Podatki o kupcu blaga (izpolni kupec): 
 

 

 Naziv:   

 Naslov:    

 Kontaktna oseba:  Tel. št.:   
 

 

Vrsta reklamacije blaga - ustrezno označi z »X« (izpolni kupec): 
 

 

   Garancija    Stvarna napaka  
 

 

Podatki o vozilu, v kolikor je predmet reklamacije sestavni del vozila (izpolni kupec): 
 

 

 Znamka:  Tip:  Oznaka motorja:   

 Moč motorja:   Delovna prostornina:  Leto izdelave:   

 Št. šasije:  Reg. označba:   

 Stanje Km ob vgradnji:  Stanje Km ob demontaži:   

 Datum vgradnje:   Datum demontaže:   

 Blago vgradil (delavnica/servis):   
 

 

Podatki o reklamiranem blagu (izpolni kupec): 
 

 

 Naziv blaga:  
 

 Kataloška št. blaga:  Količina:  Datum okvare:   

 

 

Opis napake, motnje, stanje (izpolni kupec): 
 

 

   

   

   

   

   
 

 
Ob reklamaciji blaga obvezno priložiti: 
 

 reklamirano blago; 

 garancijski list (v kolikor je bil izdan ob prodaji / prevzemu blaga); 

 fotokopijo dobavnice in/ali računa katera izkazuje nakup reklamiranega blaga; 

 fotokopijo prometnega dovoljenja vozila, v/na katerega je bilo vgrajen reklamirano blago; 

 fotokopijo računa delavnice/servisa, kateri je vgradil reklamirano blago; 

 diagnostični izpis iz testerja, v kolikor je reklamirano blago EGR ventil, modulator, senzor, sonda, ipd.; 

 vzorec olja (125 ml), v kolikor je reklamirano blago vgrajeno v motor, menjalnik ali osno gonilo. 
 
Nepopolno izpolnjenih reklamacijskih zapisnikov ne obravnavamo. Vsi zahtevki morajo biti podani v prvi vlogi, naknadnih 
dopolnil ne upoštevamo. Izjema je poziv k predložitvi dodatne dokumentacije in/ali blaga s strani prodajalca s ciljem 
razjasnitve okoliščin in ustrezne rešitve reklamacije. Kupec potrjuje, da je bil na dan nakupa seznanjen s Splošnimi pogoji 
poslovanja, Pogoji uveljavljanja in reševanja reklamacij ter Pogoji vračila kupljenega blaga, kateri so v veljavi in objavljeni na 
prodajalčevi spletni strani http://www.kamioland.si/ ter se z njimi v celoti in brezpogojno strinja. 
 

V:  dne:   Žig in podpis kupca:  
 

 

Izpolni prodajalec 
 

 

 Vlogo od kupca prevzel:  Datum prevzema:   

 Blago reklamiral dobavitelju:  Datum reklamiranja:   
 

 Reklamacija utemeljena: DA NE Način rešitve:   
 

 Obrazložitev reklamacije:   
 

 

http://www.kamioland.si/

