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 НАЗИВ НА ДРУШТВОТО ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

АДРЕСА НА СЕДИШТЕТО НА 

ДРУШТВОТО 
Ул.20 бр.39 с.Бразда Чучер-Сандево 

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ НА ДРУШТВОТО 

И ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

+389 72 229 191 

eshop@wurth com.mk 

СЕ ОТКАЖУВАМ ОД КУПУВАЊЕ НА 

(наведете го производот) 

 

 

ДАТУМ НА СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОРОТ 
 

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА ПРОИЗВОДИТЕ  

 

ПРИЧИНИ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ 

(ОТКАЖУВАЊЕ) 

(не е задолжително да се пополни) 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПОТРОШУВАЧОТ  

 

АДРЕСА НА ПОТРОШУВАЧОТ  

 

ПОТПИС НА ПОТРОШУВАЧОТ 

(доколку се доставува по пошта) 

 

ДАТУМ (на пополнување на 
образецот) 

 

 

 

БРОЈ НА ТЕКОВНА СМЕТКА(поради 
враќање на парите) 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ДОГОВОРОТ  

 

ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје  Адреса:  ул. „20“ број 39, с.Бразда, Чучер - Сандево 

T: +389 2 2728 080 Електронска пошта  contact@wurth com.mk 

Даночен број: 4030995174384  Матичен број: 4972210  Трансакциска сметка: со број 300-

0000002854-10, Комерцијална Банка АД Скопје  

 

 

Потрошувачот има право во рок од 14 дена од денот на склучување на договорот  

за продажба на далечина, без да ја наведе причината, еднострано да го раскине 

договорот. Со еднострано раскинување, потрошувачот се ослободува од сите 

договорни обврски, освен непосредни трошоци за враќање на производите. 

 

Во случај на повлекување од договорот, потрошувачот има право на враќање на парите 

или на замена за друг производ, доколку производите чие враќање се врши и нивната 

амбалажа се неоштетени и доколку достави фискална сметка за извршено плаќање, и/или 

друг доказ за извршено плаќање во случај кога плаќањето е извршено електронски..  

 Износот на платениот производ ќе му биде вратен на потрошувачот откако производот ќе 

биде вратен во седиштето на ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје од каде што му е и 

испратен на Потрошувачот. ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје има право да одбие 

враќање на цената доколку утврди дека производот не е во исправна состојба, поради тоа 

што потрошувачот несоодветно или неправилно ракувал со производот.  

При враќање на производот, задолжително е истиот да се достави во исправна и 

некористена состојба и во оригиналното неоштетено пакување. Трошоците за враќање на 

производот и парите ги сноси потрошувачот, освен во случаи кога потрошувачот ќе добие 

неисправен или погрешен артикл. Податоците кои ги давате во овој образец служат за 

евидентирање на измени во прометот со производи и ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

нема да ги употребува за други цели. Доколку Потрошувачот се одлучи за замена со друг 

производ, ова право може да го оствари во согласност со условите за купување кои се 

истакнати на веб-сајтот на ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. 

 

 


