
OBRAZEC ZA ENOSTRANSKO RAZVELJAVITEV POGODBE 
 

 
POTROŠNIK: 

 
 
 

(ime in priimek, naslov) 
 
 
 

(e-naslov, telefon)  

 

NASLOVNIK: 

Media Commerce d.o.o. Majstorska 5 (Magic Baby), 10000 Zagreb tel: 01 2406 

500 

e-naslov: info@magicbaby.si 
 

Jaz  po tej poti izjavljam, da enostransko razveljavljam Pogodbo o prodaji naslednjega 

blaga   , naročenega dne  , prevzetega dne 

  . 

Blago, ki sem ga prevzel/a, se obvezujem v zakonskem roku vrniti na naslednji naslov: Media Commerce d.o.o., 
Majstorska 5 (Magic Baby), 10000 Zagreb, skupaj s sprejetim računom. 

V  , dne  . 

 

  ____ 

(lastnoročni podpis, če se obrazec izpolnjuje na papirju) 

 

 
NAVODILA ZA POSTOPEK ENOSTRANSKE RAZVELJAVITVE POGODBE 

Potrošnik ima pravico do enostranske razveljavitve pogodbe brez obrazložitve razloga, v roku od 14 dni od 

dneva, kadar je potrošniku ali tretji osebi, določene od strani potrošnika, blago oddano v posest. Da bi lahko 

uveljavil pravico do enostranske razveljavitve pogodbe, potrošnik mora obvestiti podjetje Media Commerce 

d.o.o. o svoji odločitvi o enostranski razveljavitvi pogodbe pred iztekoma roka, in sicer potem tega obrazca za 

enostransko razveljavitev poslano po e - pošti. V primeru enostranske razveljavitve pogodbe potrošnik krije 

neposredne stroške vračila blaga, in je dolžen vrniti blago podjetju Media Commerce d.o.o. nepoškodovano, 

neuporabljeno in v originalni embalaži brez nepotrebnega odlašanja, potem ponudnika poštnih storitev, skupaj z 

računom, in sicer najkasneje v roku od 14 dni od dneva, kadar je napotil odločitev o enostranski razveljavitvi 

pogodbe trgovcu. Šteje se, da je potrošnik opravil svojo obveznost pravočasno, če je pred iztekom navedenega 

roka poslal blago trgovcu. Potrošnik je odgovoren za vsako zmanjševanje vrednosti blaga, ki je rezultat rokovanja 

z blagom, razen tega, ki je bilo potrebno za utrditev narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga. Media 

Commerce d.o.o. je dolžno brez odlašanja, in sicer najkasneje v roku od 14 dni od sprejetja vrnjenega blaga vrniti 

potrošniku plačan znesek. Vračilo denarja bo opravljeno na isti način, kako je potrošnik opravil plačilo. V primeru, 

da je blago, ki ga potrošnik vrača, poškodovano in ni za nadaljnjo prodajo, Media Commerce d.o.o. ni obvezno 

sprejeti vračilo takšnega blaga. V primeru, da je blagu z rokovanjem potrošnika zmanjšana vrednost, Media 

Commerce d.o.o. ima pravico do sorazmernega zmanjševanja zneska, ki ga vrača potrošniku. 

mailto:info@magicbaby.si

