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Priloga 3 

 

OBRAZEC ZA INFORMACIJE ZA POGODBE O NADALJNJI PRODAJI (Obr. PNP) 

 

1.del 

Firma in sedež ali ime in naslov podjetja ali več podjetij, ki bodo stranke pogodbe: 

Opis storitev (na primer trženje): 

Trajanje pogodbe: 

Cena, ki jo plača potrošnik za pridobitev storitev: 

Dodatni obvezni stroški iz pogodbe, vrsta stroškov in navedba zneskov (na primer davki, 
notarski stroški, stroški oglaševanja in podobno): 

Ali je podjetje podpisnik kodeksa ravnanja in če je, kje je kodeks dostopen potrošniku? 

 

2. del 

 

Splošne informacije: 

 

– Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe v štirinajstih 
koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe oziroma predpogodbe ali po prejemule-teh, če ju 
prejme po njuni sklenitvi. 

– Prepovedano je vsako predplačilo s strani potrošnika, dokler se ne izvrši dejanska prodaja 
ali pogodba o nadaljnji prodaji ne prenehaveljati kako drugače. Prepoved velja za vsa 
plačila in nadomestila vključno z zagotavljanjem kakršnihkoli jamstev, rezervacije 
sredstev na računih, izrecna priznavanja dolga itd. Prepoved velja za plačila podjetju in 
tretjim strankam. 

– Potrošnik nima nobenih stroškov ali obveznosti razen tistih, ki so navedene v pogodbi. 

– V skladu z mednarodnim zasebnim pravom lahko pogodbo ureja pravo druge države 
članice in ne le države članice, v kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče, za 
morebitne spore pa so lahko pristojna druga sodišča in ne le sodišča države članice, v 
kateri ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče. 

 

Podpis potrošnika:___________________________ 
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3. del 

 

Dodatne informacije, do katerih je potrošnik upravičen, in kje jih lahko pridobi (na primer v 
katerem poglavju splošne brošure), če niso navedene tukaj: 

– Pogoji za odpoved pogodbe, posledice odpovedi in informacije o morebitnih obveznostih, 
ki nastanejo za potrošnika zaradi takšne odpovedi. 

– Navedba jezika(-ov), v katerih lahko potrošnik komunicira s podjetjem v zvezi s pogodbo, 
na primer v zvezi z obravnavanjem vprašanj ali pritožb. 

– Če obstaja, možnost zunajsodnega reševanja sporov. 

 

 

 

Datum prejema informacij:___________________ 

 

Podpis potrošnika:_________________________ 

 

 




