Pravilnik o umiku

Pravica do odstopa
Imate pravico, da v štirinajstih dneh odstopite od te pogodbe brez
navedbe razloga.
Obdobje za odstop traja štirinajsti dni od datuma, na katerega ste vi ali
tretja oseba, ste jo imenovali in ni prevoznik, prevzeli oziroma je prevzela
blago.
Za uveljavitev vaše pravice do odstopa od te pogodbe nas morate o
odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestiti (eShopWorld c/o U.S. Direct ECommerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside
Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94 Irska, e-pošta
info@eshopworld.com). Za ta namen lahko uporabite priloženi vzorec
obrazca za odstop, vendar to ni obvezno. Vzorec obrazca za preklic ali
drugo nedvoumno izjavo lahko izpolnite in ga predložite tudi elektronsko
prek našega spletnega mesta (povezava na obrazec za preklic naročila in
vračilo blaga bo navedena v e-poštnem sporočilu s potrdilom naročila in/ali
e-poštnem sporočilu s potrdilom o odpremi). Če uporabite to možnost,
vam bomo nemudoma (npr. po e-pošti) poslali potrdilo o prejemu takšnega
odstopa.
Za izpolnitev pogojev obdobja za preklic zadostuje, da pošljete obvestilo o
uveljavljanju pravice do odstopa pred potekom obdobja za odstop.
Posledice odstopa
Če odstopite od pogodbe, vam bomo vrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od
vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so nastali
zaradi dejstva, da ste izbrali vrsto dostave, ki ni najugodnejša standardna
dostava, ki jo ponujamo), brez neupravičenih zamud in najpozneje v
štirinajstih dneh od datuma, na katerega prejmemo obvestilo o vašem
preklicu te pogodbe. Za vračilo bomo uporabili isti način plačila, kot ste ga
uporabili za prvotno transakcijo, razen če se z vami eksplicitno ne
dogovorimo drugače; zaradi omenjenega vračila vam v nobenem primeru
ne bodo zaračunani nobeni stroški.
Povračilo kupnine lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga
ali dokler ne zagotovite dokazila o vračilu blaga, kar je prej.
Blago morate vrniti ali predati takoj in v nobenem primeru pozneje kot v
štirinajstih dneh od datuma, na katerega nas obvestite o preklicu te
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pogodbe z nami. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom
štirinajstdnevnega obdobja.
Neposredne stroške vračila blaga krijete vi, razen če ste prejeli nalepko na
ime eShopWorld ali nalepko z vnaprej plačano poštnino.
Plačati morate za vsakršno izgubo vrednosti blaga, če je ta izguba
vrednosti nastala zaradi ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preskušanje
kakovosti, lastnosti ali delovanja blaga.
Vzorec obrazca za umik
Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite in pošljite ta obrazec.
- Za: eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, The
Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords, County
Dublin, K67 NY94 Irska, e-pošta info@eshopworld.com.
- Jaz/mi (*) vas obveščam/obveščamo (*) o preklicu moje/naše (*) pogodbe
o prodaji naslednjega blaga (*).
- Naročeno dne (*)/prejeto dne (*).
- Ime potrošnika/potrošnikov.
- Naslov potrošnika/potrošnikov.
- Podpis potrošnika/potrošnikov (samo v primeru posredovanja obrazca v
papirni obliki):
- Datum
--(*) Po potrebi izbrišite.
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