
Obrazec za reklamacijo naročila št.

Kakšen je pravilen postopek?
Če želite podati pritožbo, vrniti izdelek ali odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite skupaj z artiklom.

Naziv artikla Število kosov 
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2.

3.

4.

Če ste prejeli poškodovano blago, prosimo, da v roku 2 dni po prejemu pošljete fotografije škatle in blaga na pomoc@bonami.si; v nasprotnem 
primeru ne bomo mogli podati pritožbe glede poškodovanega blaga pri prevozniku.

Za vsak zgoraj navedeni izdelek označite, ali blago vračate (tudi v primeru odstopa od pogodbe) ali nanj uveljavljate reklamacijo. V stolpcu 
“Razlog” navedite razlog za vračilo ali reklamacijo (zadošča številka razloga).

Razlog 1 - Reklamacija (izdelek je zlomljen)

Razlog 2 – Reklamacija (izdelek ne deluje)

Razlog 3 – Reklamacija (izdelek ne ustreza opisu)

Razlog 4 – Vračila (prejel sem napačen izdelek)

Razlog 5 – Vračilo (izdelek je nepopoln)

Razlog 6 – Odstop od pogodbe (brez navedbe razloga)*

Razlog 7 – Odstop od pogodbe (nedosežena pričakovanja, drugo)*

Prosim preverite vaše podatke. V primeru, da le-ti niso navedeni, jih prosim navedite, da bomo lahko vrnjene pošiljke pravilno obdelali.

Če želite vrniti blago, vas prosimo, da ga skupaj z izpolnjenim in podpisanim obrazcem pošljete v roku 365 dni v nepoškodovani embalaži na 
spodaj naveden naslov. S tem boste pospešili obravnavo vašega zahtevka. Prosimo, da blaga NE pošiljate kot pošiljko z odkupnino ali s 
plačilom po povzetju; takšne pošiljke bodo vrnjene pošiljatelju, zaradi česar se lahko pritožbeni postopek po nepotrebnem podaljša.
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*Če odstopite od pogodbe kot fizična oseba, ni potrebno navesti nobenega razloga. Fizična oseba lahko v roku 14 
dni odstopi od pogodbe brez navedbe razloga. 

Vsa prejeta plačila se kupcu vrnejo na plačilno sredstvo, ki ga je kupec uporabil za izvedbo prvotne transakcije, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva, in če zaradi uporabe takšnega 
plačilnega sredstva kupec ne nosi nobenih dodatnih stroškov. Na zahtevo kupca, se bodo prejeta plačila izplačala na bančni račun kupca. Če kupec s tem soglaša in mu zaradi tega ne nastanejo dodatni stroški, lahko 
prodajalec vrne prejeta plačila takoj, ko kupec vrne blago, ali za vračilo prejetih plačil uporabi drug način. Za gotovinska plačila se kupec v skladu z določbami splošnih pogojev in pravil pritožbenega postopka strinja, da 
se vsa prejeta plačila vrnejo s plačilom na bančni račun, naveden v tem obrazcu. 

Številka računa:

Datum naročila blaga:

Datum prejema blaga:

Ime in priimek kupca:

Naslov:

Datum: Podpis:

E-poštni naslov: Telefon:

Vračilo
 Reklamacija Razlog (glej spodaj, točka 2)


pomoc@bonami.si

www.bonami.si

Osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom št. 110/2019 Coll. o obdelavi osebnih podatkov, s spremembami.


