
REKLAMACIJSKI OBRAZEC

Dragi kupec,

Verjetno se bo slišalo klišejsko, vendar nam je vaše zadovoljstvo resnično najpomembnejša stvar, 
saj je gonilo našega podjetja. Dovolite, da vas nagovorim kar osebno in skupaj rešimo nastalo 
zagato. Uvodoma naj poudarim, da se ponašamo s 100% uspešnostjo rešenih reklamacijskih 
zahtevkov, zato ste lahko popolnoma brez skrbi.

Če razmišljate o vrnitvi izdelka, je najverjetneje, da le-ta ni dosegel vaših pričakovanj oz. ste odkrili 
stvarno napako. Tudi te so žal možne, kljub izjemnim prizadevanjem. Vendar brez skrbi, obljubim, da 
jo bomo rešili.

V nadaljevanju najdete informacije za vračilo izdelka. V kolikor imate v zvezi z reševanjem 
reklamacije kakšno dodatno vprašanje nam prosim pišite na info@svetbaterij.si , kjer se bomo takoj 
lotili vašega primera.

Petra Pintarič, 
Direktorica podjetja Divo d.o.o.



REKLAMACIJSKI OBRAZEC

Dodatna navodila:

* Naslov za vračilo: Divo d.o.o., Bratovševa ploščad 24, 1000 Ljubjana
* Izdelek mora biti vrnjen v originalni embalaži s priloženim in podpisanim reklamacijskim obrazcem
* Izdelek primerno zaščitite in zapakirajte v paketno embalažo. Nujna je uporaba storitve “Pazljivejše ravnanje” v primeru 

vračil lomljivih izdelkov ter storitev “Priporočene pošiljke”, zaradi sledljivosti vračila. Reklamacije, ki bodo prispele v 
neprimerno zaščitenih paketih bomo morali žal zavrniti.

* Ob predhodni najavi lahko izdelek vrnete tudi osebno na naslov svetbaterij.si, Divo d.o.o., Bratovševa ploščad 24, 1000 Ljubjana
* 14 dnevni rok oz. pravica do odstopa od pogodbe je namenjena pregledu prejetega izdelka. Pri tem je zahtevano izredno pazljivo 

ravnanje. Pazite, da pri tem ne poškodujete paketne embalaže, ki je sestavni del produkta. V primeru poškodovanja paketne 
embalaže se znesek vračila odkupnine zniža za 30%.

* Pravica do odstopa od pogodbe v 14 dnevnem zakonskem roku propade tudi, v kolikor je bil izdelek v tem času uporabljen ali 
opran.

* Vračilo kupnine bo opravljeno v 14 dneh od najave odstopa od pogodbe. Rok prične teči z dnem vrnitve izdelka.
* Kupnina se vrača izključno na TRR kupca, lahko pa tudi na kreditno kartico ali PayPal naslov, v kolikor je ta način plačila bil 

uporabljen pri nakupu. Gotovinska vračila niso mogoča.
* Obrazec za reklamacijo lahko izpolnite tudi elektronsko; v tem primeru kontaktirajte svetbaterij@kron.si.

IME IN PRIMEK:  
NASLOV:
ŠTEVILKA NAROČILA (PREJELI STE JO OB ODDAJI NAROČILA NA E-POŠTO): 
IZDELEK, KI GA VRAČATE:

RAZLOG VRAČILA (označi) POSLAN NAPAČNI IZDELEK, 
NAPAKA NA IZDELKU, 
IZDELEK NE DOSEGA MOJIH PRIČAKOVANJ

ALI JE BIL IZDELEK ŽE UPORABLJEN:  DA / NE 
ALI JE IZDELEK POŠKODOVAN:  DA / NE 
KOMENTAR: (OPIŠITE RAZLOG VRAČILA, NAPAKO…)

ŠT. BANČNEGA RAČUNA ZA VRAČILO:
IME IN PRIIMEK TER NASLOV IMETNIKA BANČNEGA RAČUNA:

PODPIS: 




