
  
 

ZAPISNIK O VRAČILU BLAGA 
PODATKI O STRANKI (polja označena z * so obvezna) 

 
*Naziv (Ime, Priimek, Podjetje)     

*Naslov (Ulica, Pošta)    

*Tel.                                                           *Vaš komercialist:                                                      

Dodatno:     

PODATKI O ARTIKLU – BLAGU (polja označena z * so obvezna) 

Št. 
Datum 
nakupa 

Datum 
vračila 

Kataloška Št. 
Artikla 

Naziv artikla Količina 
Št. 

Dobavnice/Računa 

1       

*Vzrok za vračilo: 

2       

*Vzrok za vračilo: 

3       

*Vzrok za vračilo: 

4       

*Vzrok za vračilo: 

5       

*Vzrok za vračilo: 

6       

*Vzrok za vračilo: 

7       

*Vzrok za vračilo: 

8       

*Vzrok za vračilo: 

9       

*Vzrok za vračilo: 

10       

*Vzrok za vračilo: 

 

!!Obvezno izpolniti z velikimi tiskanimi črkami!! 
 

Blago prevzel pri kupcu: Blago prevzel v skladišču: Žig in podpis kupca: 

 
 

V primeru nepravilne dobave artikla ali količine sprejmemo reklamacijo v roku 8 dni od dobave blaga, ob dogovoru z 

našim komercialistom. Po 8 dneh vam bomo pri vračilu blaga brez utemeljenega razloga, primorani obračunati 4% 
manipulativnih stroškov. Vračilo blaga je možno samo v dogovoru z našim komercialistom in najkasneje mesec dni 

po roku dobave. Vračilo blaga zunanjega skladišča je po 8 dneh možno le izjemoma, po pogojih in s stroški, ki 

nastanejo zaradi vračila v zunanje skladišče. 

 

I.S.T. Avtodeli d.o.o. Kontakt: Datum 

Litijska cesta 261a Tel: (01) 542 80 80 vračila: 

1261 Ljubljana-Dobrunje Fax: (01) 542 81 00    
ID za DDV: SI24579700 E-pošta: info@ist.si  
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