INFORMACIJA V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE
Pravica do odstopa od pogodbe
Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok
poteče v 14 dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa. Za uveljavitev pravice do odstopa mora
potrošnik o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe z nedvoumno izjavo obvestiti AM Ljubljana d.o.o.
(npr. s pismom, poslanim po pošti na naslov AM Ljubljana d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali elektronski pošti na naslov narocnine@adriamedia.si).
V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec spodaj. Da bi se
rok za odstop od pogodbe upoštevalo, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice
potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.
Učinki odstopa od pogodbe: če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu AML brez nepotrebnega
odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te
pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire
vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani AML).
Tako povračilo AML izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne
transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, v
nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik nima nikakršnih stroškov.
AML lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da
je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij
vrne izdajatelju na naslov AM Ljubljana d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, brez
nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil
AML o odstopu od pogodbe, in sicer na običajni način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago
pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.
Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno
potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava
digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa
se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od
pogodbe, mora AML plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je
AML obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.
OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE
AM Ljubljana d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, e-naslov: narocnine@adriamedia.si,
obveščam vas, da odstopam od pogodbe o naročilu edicije __________________________________,
ki je bila naročena dne _____________________________, z začetkom prejemanja dne __________.
Razlog odstopa (ni obvezen podatek): ___________________________________________________
Ime in priimek naročnika: _____________________________________________________________
Naslov naročnika: ___________________________________________________________________
TRR za vračilo naročnine (v kolikor se razlikuje od računa prvotne transakcije):___________________
__________________________________________________________________________________
Podpis naročnika: ____________________________________
Kraj in datum: _______________________________________

