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OBRAZEC ZA UVELJAVITEV REKLAMACIJE ŠT. ______/2018 

Kupec 

Naziv podjetja:  

Ime in priimek kontaktne osebe:  

Naslov podjetja:  

Telefon:  

Email:  

Montažo dela na vozilo izvedel: 
Podjetje/Naslov: * 

Kontaktna oseba: * 

Telefon/Email: * 

Demontažo je izvedel:                   □Stranka                      □Servis                                      

Podatki o predmetu 
reklamacije 

Podatki o vozilu Montaža opravljena 

Naziv & OE številka Proizvajalec/model Datum 

 * * 

Št. kartice (rumena nalepka) Št. šasije KM 

 * * 

Količina Št. motorja Demontaža: 

  

Št. računa/dobavnice Vrsta menjalnika Datum 

  * 

Datum računa/dobavnice  Leto izdelave vozila KM 

 * * 

Podroben opis napake* 

 

 

 

 

 

V primeru neupravičenosti reklamacije želim, da mi prodajalec vrne 
nazaj predmet reklamacije. Ob prevzemu bom takoj poravnal stroške 
povezane z vračilom predmeta nakupa v skladu s Pogoji reševanja 
reklamacij. 

□DA   □NE 

Podpis kupca**:  
 

  

 

IZPOLNI PREDSTAVNIK SKUBE: 
Kupec je podal vse potrebne podatke za uspešno reševanje reklamacije: □DA   □NE 

Predmet reklamacije ima nepoškodovano rumeno etiketo: □DA   □NE 

Predmet reklamacije ima nepoškodovano embalažo: □DA   □NE 

Predmet reklamacije ima priloženo diagnostično poročilo: □DA   □NE 

Predmet reklamacije ima priložen račun serviserja: □DA   □NE 

Kupec je obveščen, da mora dopolniti podatke: □DA   □NE 

V primeru nepopolne vloge kupec zapusti predmet reklamacije v SKUBI:  □DA   □NE 

Ime in priimek odgovorne osebe v SKUBI:  

Žig in podpis odgovorne osebe v SKUBI:  

Datum prejetja vloge:  
*Obvezno označiti v primeru, da je bil predmet že vgrajen ali montiran. 

**Kupec je obveščen in se izrecno strinja, da v primeru nepopolno izpolnjenega Obrazca za uveljavitev reklamacije, prodajalec ne more začeti s postopkom reševanja reklamacije. V 

takšnem primeru se datum vloge za reševanje reklamacije ne šteje kot veljaven datum. Kupec potrjuje, da je bil na dan nakupa seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja za prodajo in 

nakup nadomestnih delov za tovorna vozila, prikolice in avtobuse ter se z njimi strinja. Kupec potrjuje, da je bil na dan nakupa seznanjen z Pogoji reševanja reklamacij. Kupec potrjuje, 

da je bil na dan nakupa seznanjen s Pogoji vračila blaga prodajalca. Kupec se strinja, da v primeru nepopolne vloge, zapušča predmet reklamacije v SKUBI na lastno odgovornost. Za 

izgubo, poškodovanje, odtujitev ali uničenje predmeta reklamacije prodajalec ni odgovoren. 


