
 OBRAZEC za 3-tedenski preizkus pralnih plenic (vračilo)

VAŠE IME IN PRIIMEK: ________________, TELEFON:_____________, E-MAIL:_______________ 
ŠT. RAČUNA ali NAROČILA:_______________, DATUM RAČUNA:__________________ 

Pralne plenice v naši ponudbi (samo plenice, ne pa tudi dodatki kot so vrečke,blazinice,..prav tako ne velja 
za že rabljene plenice)lahko 3 TEDNE od prejetja perete in uporabljate. Če ne boste popolnoma zadovoljni s 
katero izmed njih, jo lahko pošljete nazaj na lastne stroške. Plenic, oddanih na pošto ali preko kurirja po 
več kot 3 tednih od njihovega prejetja, ne bomo sprejeli in bodo vrnjene. 

Vsako gospodinjstvo lahko dotični model ali modele vrne le enkrat. Če ste prav tak model kupili že enkrat 
prej, in ste ga zdaj ponovno, ga ne morete vrniti v opranem in rabljenem stanju. 

Vrnjeni artikli morajo biti čisti in oprani, brez kakršnega koli vonja, madežev, živalskih dlak, lukenj in "muck".
Mokrih in/ali umazanih plenic ne sprejemamo. Plenic in vložkov z madeži ne moremo sprejeti nazaj, zato v 
času preizkusa priporočamo uporabo pleničnih linerjev iz blaga. Imamo pravico zavrniti izdelke, ki ne bodo v 
zadovoljivem stanju. 

Obrazec stiskate in pošljete skupaj s plenicami, ki jih želite vrniti. KUPNINO BOSTE PREJELI V OBLIKI 
DOBROPISA ZA NASLEDNJI NAKUP V NAŠI SPLETNI TRGOVINI. Kodo, ki bo v košarici odštela znesek 
vrnjenih plenic, boste prejeli preko e-maila. Prav tako lahko pleničke pošljete z na roko napisanim listom, ki 
bo vseboval zahtevane podatke s tega obrazca.

V primerih, da bomo vrnjene plenice prejeli brez obrazca za vračilo (ali lista), ali če jih boste vrnili po 3 tednih
od prejetja, ali pa če jih boste vrnili v stanju, zaradi katerega jih ne moremo ponovno prodati, vas bomo 
kontaktirali in vrnjene izdelke zadržali za 1 teden. Poslali vam bomo račun za poštne stroške, da vam jim 
vrnemo. Če nakazila za potne stroške ne prejmemo v 1 tednu, bomo plenice obdržali. 

RAZLOG VRAČILA PLENIC: _____________________________________________________ 

ZNAMKA in MODEL BARVA/VZOREC KOLIČINA VELIKOST (če ni
univerzalno velika)

VRNITI NA: Šapa, Jernej Čater, s.p., Kuraltova ulica 10, 4208 Šenčur. E-mail: info@pralne-plenicke.si, 
Telefonska številka: 040477667 

IZPOLNIMO MI: 
DATUM PREJEMA:___________,  ZNESEK DOBROPISA:___________, KODA DOBROPISA:_________ 
DATUM OBDELAVE: ____________, PODPIS:________________ 


