
INFORMACIJE V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO  

Pravica do odstopa od pogodbe  

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko 

potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za 

uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje na naslov Crea dom, d.o.o., Litostrojska 24, 1000 

Ljubljana, 01 5155170, info@creadom.eu o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom poslanim po pošti ali elektronski pošti). 

V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec (v tem dokumentu spodaj). Da bi se rok za odstop od pogodbe 

upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega 

roka od pogodbe. Vrnitev blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Učinki odstopa od pogodbe: Če 

potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejema 

obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila pod pogojem, da do takrat potrošnik podjetju vrne blago (nepoškodovano in v 

nespremenjeni količini) ali podjetju pošlje dokaz, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. 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 potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Potrošnik blago v stanju, v kakršnem je bilo 

tedaj, ko mu je bilo izročeno (nepoškodovano in v nespremenjeni količini) vrne ali izroči osebno ali po pošti na naslov Crea dom, 

Litostrojska 24 1000 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik 

obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne 

stroške vračila blaga (stroške poštnine ali stroške osebnega vračila) nosi potrošnik.  

 

Obrazec za odstop pogodbe v 14 dneh po 43.č in 43d. členu ZVPot  

 

Naslovnik: Crea dom, d.o.o., Litostrojska 24, 1000 Ljubljana, 01 5155170, info@creadom.eu, 

SI19862407 

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo blaga __________________________________ 

Prosim za vračilo kupnine za izdelek: 

__________________________________________________________________________________  

 

Datum plačila: _____________________________________________________  

Ime in priimek kupca: ________________________________________________  

Naslov kupca: ______________________________________________________  

Elektronski naslov: __________________________________________________  

 

Prosimo, obkrožite način vračila in vpišite št.računa/kreditne kartice:  

1. V kolikor želite vračilo kupnine na vaš TRR, prosimo vpišite številko vašega transakcijskega računa: 

____________________________________________________________  

2. V kolikor želite vračilo kupnine na vašo kreditno kartico (v primeru plačila izdelka s kreditno kartico 

je vračilo možno le na ta način): 

____________________________________________________________  

 

Podpis kupca: ______________________ Datum: ____________________________  
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