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OBRAZEC ZA PRIJAVO REKLAMACIJE 
 

IZPOLNI PRODAJALEC 

PODATKI O KUPCU: 

Ime in priimek/naziv:  Kontaktna oseba:  

Telefon:  E-pošta:  
 
 

PODATKI O IZDELKU: 

Naziv izdelka:  Št. reklamiranih kosov:  
Proizvodna št. izdelka 
(lot/serial nr.):  Črka / št. na embalaži:  

Datum nakupa:  Št. dobavnice oz. računa:  

Razlog reklamacije:  

Podrobnejši opis napake na izdelku: 
 
 
 
 

 
 

IZDELEK JE BIL VRNJEN (označi): 

  DA – datum:    Pošta                          Osebno 

  NE   NE, vrnjen bo naknadno 

  VRAČILO NI POTREBNO, reklamacija odobrena – datum:  

Priloge (fotografija, kos reklamiranega materiala:  

Opombe in ostalo: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sprejel:  Oddal:  
 
 

Podpis:  Podpis:  
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IZPOLNI PRODAJALEC 

ODGOVOR KUPCU (označi): 

  reklamacija ni priznana Razlog:  

  dobropis 

  zamenjava blaga + popust 

  upoštevanje zneska pri enem od naslednjih računov 

  drugo:  

IZPOLNI NABAVA 

DOBAVITELJ OZ. PROIZVAJALEC OBVEŠČEN DNE:  
 

  pisno, vključno s poslanim reklamiranim izdelkom oziroma njegovim vzorcem 

  po e-pošti s pripeto fotografijo 

  drugo:  

 

ODGOVOR DOBAVITELJA DNE:  
 

  reklamacija NI priznana Razlog:  

  ugodna rešitev reklamacije, in sicer:  

  zamenjava blaga 

  dobropis (credit note) 

  upoštevanje zneska pri enem naslednjih računov 

  drugo:  

IZPOLNI PRODAJALEC 

REKLAMIRANI IZDELEK: 

  ponudimo kupcu po znižani ceni (popust) 

  uporabimo ga za:  

  brezplačno ga ponudimo drugemu kupcu:  

  shranimo ga za kasneje 

  odvržemo ga v smeti 
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