
  
 

 

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO 

(T-2 KLUB) 

 

T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, T-2 Klub, e-mail: klub@t-2.net, telefonska številka klicnega centra: 

080 64 64 in 0590 00-000. 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od 

pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko 

potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta 

namen določi potrošnik. Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok reči z dnem sklenitve pogodbe. 
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe je neposreden strošek vračila blaga.  

O odstopu od pogodbe oziroma nameravanem vračilu mora potrošnik družbo T-2 d.o.o. obvestiti na kontaktni 

mail klub@t-2.net oziroma na naslov: T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, s pripisom za T-2 Klub. V 

ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec (gl. spodaj). Obvestilo v zvezi z 

uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom 

odstopnega roka od te pogodbe.  

V primeru, da družba T-2 d.o.o. prejme izjavo o odstopu od pogodbe oziroma izpolnjen obrazec za odstop od 

pogodbe na kontaktni mail klub@t-2.net (poslati je potrebno podpisano skenirano izjavo oziroma obrazec), 

potrošniku potrdi prejem izjave oziroma obrazca o odstopu od naročniške pogodbe s povratnim elektronskim 

sporočilom na naslov elektronske pošte, iz katere sta bila odstopna izjava oziroma obrazec poslana. 

Splošni pogoji poslovanja T-2 Kluba so dostopni na spletni strani http://klub.t-2.net/. Več informacij v zvezi z 

odstopom od pogodbe v odstopnem roku, ki je naveden v drugem odstavku zgoraj, je potrošnikom na voljo na 

brezplačni telefonski številki klicnega centra 080 64 64 in 0590 00-000, na kontaktnem mailu klub@t-2.net ter v 

poslovalnicah družbe T-2 d.o.o.. 

Učinki odstopa od pogodbe: 

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu družba T-2 d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru 

najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila.  

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik lahko izdelek prinese v katero izmed T-2 poslovalnic 

ali pošlje na naslov: T-2 d.o.o., Brnčičeva 41, 1000 Ljubljana.  Potrošnik blago vrne ali izroči brez nepotrebnega 

odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil družbo T-2 d.o.o. 

o odstopu od pogodbe.  

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno samo za 

določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.  
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Obrazec za odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo 

Ime in priimek potrošnika: ________________________ 

Naslov potrošnika: ______________________________ 

Telefonska številka in e-mail: ______________________ 

Številka in datum računa: _________________________ 

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke (navedite naziv izdelka ter količino) 

oziroma storitve:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Vračilo kupnine oziroma plačil za storitve naj se vrne z bančnim nakazilom na transakcijski račun:  

SI56______________________________, odprt pri _____________________________________.  

 

Opombe: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 

Podpis potrošnika: 

_______________________________ 

 

Datum: 

____________________________ 

 

 

 

 

                  


