
Образац 

Изјава о одустанку од уговора закљученог на даљину или уговора који се 
закључује изван пословних просторија 

 

Овим путем изјављујем да сам одустао/ла од куповине која је закључена преко интернета на 

адреси: www.serotonin.rs и изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу 

да су доле изнети подаци тачни: 

 

Попуњава 
трговац 

Назив: Адреса: 
Prime GIFT d.o.o. Крушедолска 13/1, Београд 

Број телефона: Електронска пошта: 

011/2439-132 , 063/7373-883 kontakt@serotonin.rs 

Попуњава 
потрошач 

Одустајем од куповине следеће робе: 
 

Датум закључења уговора: 
 

Датум пријема робе:  
 

Разлог одустајања:  

Име и презиме купца: 
Адреса купца:  

Потпис купца:  Датум попуњавања:  

 Желим да ми се врати новац* Желим да ми се замени производ* 

(* ) Прецртати непотребно. 
 
 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 

 

1. Образац обавезно попунити и вратити уз робу заједно са добијеним рачуном. 

2. Одустанак од куповине и повраћај робе је могућ у року од 14 дана од дана пријема робе. 

Након тога, робу није могуће вратити нити заменити. 

3. Одустанак од куповине уз повраћај новца или замена робе је могуће ИСКЉУЧИВО уколико 

роба и амбалажа нису оштећени, производ није коришћен, налепнице нису скидане или 

оштећене, и уз враћени рачун који је добијен са робом. У супротном, рекламација неће бити 
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уважена, неће бити обрађена а пакет се одмах враћа купцу без даље обраде, у складу са 

Законом о заштити потрошача. 

4. Повраћај робе код одустајања или замену за други/раличити артикал иде на терет купца, 

осим у случајевима када је производ испоручен оштећен или погрешан. 

5. Повраћај робе се врши ИСКЉУЧИВО курирском службом City Express или личном доставом. 

6. Уколико сте добили оштећен пакет или сумњате у потенцијално оштећење саме робе, одмах 

нас контактирајте е-маилом на: kontakt@serotonin.rs уз приложене фотографије оштећења. 

Молимо Вас да пакет не отварате, јер ћемо ми покренути процедуру код курира. Уколико 

имате било каквих питања или недоумица, молимо Вас да нас контактирате ради даљих 

активности. У циљу што боље услуге, трудимо се да максимално странемо у Вашу заштиту у 

оваквим ситуацијама, те је важно да строго поштујете процедуру. 

 

 

 ПРОЧИТАО/ЛА САМ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ НАПОМЕНЕ И САГЛАСАН САМ СА ЊИМА 

(обавезно штиклирати уколико желите да рекламација уђе у процедуру) 


