
1 – ZAMENJAVA IZDELKA – k obrazcu obvezno PRILOŽITE KOPIJO RAČUNA

2 – VRAČILO IZDELKA - k obrazcu obvezno PRILOŽITE KOPIJO RAČUNA

PODATKI SO OBVEZNI (brez izpolnjenih podatkov zamenjave ne bomo mogli zaključiti):

Datum računa za prejete izdelke:

Ime in priimek kupca:

Naslov:

Interna številka dokumenta (priložite kopijo računa):

Številka naročila:

Datum in podpis kupca:

PODATKI SO OBVEZNI (brez izpolnjenih podatkov vračila ne bomo mogli zaključiti):

Datum računa za prejete izdelke:

Ime in priimek kupca:

Naslov:

Interna številka dokumenta (priložite kopijo računa):

Številka naročila:

Vračilo kupnine se izvede z bančnim nakazilom na številko kartice s katero ste plačali vaš nakup.
V primeru, da ste plačali po povzetju, se naj vračilo kupnine izvede na številko bančnega računa:

SI56

Datum in podpis kupca:

IZPOLNI MASS, d.o.o.:

Odgovorna oseba za vodenje zamenjave/vračila:

Datum zaključka in podpis odgovorne osebe:

*Ob prejemu vrnjenega izdelka ter obrazca bomo poiskali izdelek, ki ga želite. V tem primeru bomo poskrbeli, da boste prejeli želeni 
izdelek brez ponovnega plačila dostave. V primeru, da želenega izdelka nimamo na zalogi vas bomo kontaktirali ter se dogovorili ali 
želite vračilo vrednosti izdelka ali drug izdelek.

Izdelek VRAČAM, ker: 1=napačna velikost, 2=barva mi ne ustreza, 3=nezadostna kakovost, 4=izdelek ni takšen kot je predstavljen 
na sliki, 5=izdelek ni udoben, 6=drugo

Splošni pogoji vračil so vam na voljo na www.mass.si. V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na info@mass.si. Za več informacij v 
zvezi z vašim naročilom obiščite www.mass.si. Na voljo imate 100 dni, da se odločite ali vam izdelek ustreza ali ne.

Strošek vračila nosi kupec. Več informacij vam je na voljo v Splošnih pogojih poslovanja ter Pogojih zasebnosti.
Mass, d.o.o., Virska cesta 1, 1230 Domžale; ID za DDV: SI66510210; Matična številka: 5386438

OBRAZEC ZA ZAMENJAVO ali VRAČILO v 100 DNEH

IZDELKE LAHKO BREZPLAČNO ZAMENJATE ALI VRNETE V VAŠI
NAJBLIŽJI PRODAJALNI MASS

Šifra izdelka, ki ga želim
ZAMENJATI

Velikost (številka) 
kupljenega izdelka

Količina Želim zamenjati zaDRUGO ŠTEVILKO – vpišite želeno 
velikostno številko

Šifra izdelka, ki ga
želim VRNITI

Količina Razlog - vpišite enega od
razlogov pod tabelo


