
 
 

 
 

Spoštovani! 

Zahvaljujemo se vam za nakup v spletni trgovini MANA. Upamo, da ste z izdelki in storitvijo 

spletne trgovine zadovoljni. 

 

Če vam dostavljeni izdelek ne ustreza, nam ga lahko vrnete v roku 45 dni od izdaje računa in 

povrnili vam bomo celoten znesek plačila. Vračilo bomo izvršili na način, kot ste ga plačali. 

Denar vam bomo nakazali v 10 delovnih dneh po prejemu sporočila o odstopu pogodbe oz. po 

prejemu izdelka, ki ga vračate.  

Izdelek, ki ga vračate, ne sme biti nošen in/ali opran in z originalnimi obesnimi deklaracijami. 

Izdelek nam lahko vrnete v embalaži, v kateri ste ga prejeli, ali v drugi primerni embalaži. 

Vrnjenemu izdelku priložite kopijo računa in tale obrazec.  

Izdelek lahko po pošti vrnete na naslov Metro, d. d., Spletna trgovina MANA, Lava 8, 3000 

Celje. Strošek vračila izdelka krije pošiljatelj. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Izdelek lahko 

vrnete tudi v katero koli trgovino MANA po Sloveniji, ga tam zamenjate za kateri koli izdelek 

ali zanj dobite dobropis1. V trgovinah MANA po Sloveniji denarja za vrnjeni izdelek ne vračamo. 

Če smo vam poslali napačen izdelek, bomo na naše stroške uredili vračilo napačnega izdelka 

in vam na naše stroške poslali izdelek, ki ste ga naročili. Če želenega izdelka ne bo več na zalogi, 

vam bomo vrnili celoten znesek kupnine in poštnino.  

Informacije dobite po tel. št. 03/42 42 822 ali po e-pošti na naslov spletna@mana.eu.  

Splošni pogoji poslovanja so na voljo na www.mana.eu.  
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Ko vračate/menjate/izdelek, prosimo, izpolnite spodnje podatke. 2 

Št. naročila (prepišete z računa), 

priložite kopijo računa 

 

Št. računa (prepišete z računa)  

Ime in priimek  

Naslov (ulica, hišna št., poštna št. 

kraj) 

 

Tel. št.  

E-pošta  

Št. TRR  

TRR odprt pri banki  

 

Naziv/šifra 

izdelka 

Količina Razlog – zakaj vračate oz. menjate izdelek 

   

   

   

 

Kraj in datum: __________________________       

Podpis kupca: __________________________ 

 

1 Tako pridobljeni dobropis lahko koristite le v tisti trgovini MANA v Sloveniji, ki je dobropis izstavila. Dobropis velja 3 mesece. 

2 Metro d.d. se zavezuje, da bo s pridobljenimi podatki ravnal v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter 
da bo zbrane podatke uporabil izključno za namen reševanja vračila/menjave izdelka. Dokument se hrani 2 leti. 

 

 

 
 


