
                                                             ОБРАЗЕЦ ЗА ОДТАПУВАЊЕ ОД УГОВОРОТ 

Во согласност со член 89 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/04, 

77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/18), Ве известувам дека го раскинувам договорот за продажба на далечина. 
 

ПОДАТОЦИ О ТРГОВЕЦ: 

Назив: МОНА ДООЕЛ Скопје Скопје 

Адреса: Ул.Кеј 13-ти Ноември бр.ГТЦ бр.2/Локал 34, ск – 5, Приземје, 

Скопје-Центар 

Kонтакт телефон и е-маил адреса на одговорно лице за прием на 

образецот: 

Интернет продаја +38978/353-244 

 

ПОДАТОЦИ О КУПЕЦОТ 

Име и презиме  

Адреса  

Контакт телефон, мејл адреса (не е задолжително)  

Датум на испорака на производот  

Број на фискална сметка (не е задолжително)  

Датум на доставување на образецот до продавачот  

Причини поради кои се врши враќање на производот/ите 

(купувачот може, но и не мора да ги наведе) 

 

 

КУПУВАЧОТ ГО ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 

 Замена за истиот производ 

 Замена за друг производ 

 Замена за друг производ и враќање на парите 

 Откажување на договорот и враќање на парите 

Во случај барањето за откажување на договорот да е оправдано и 

прифатено од страна на Продавачот, Купувачот изјавува дека е 

согласен паричниот износ да му се исплати назад на доставената 

трансакциона сметка. 

СОГЛАСЕН (треба да се заокружи зборот согласен , и да се се назначе 

број од банковната сметка и називот на банкат 

Купувачот со потпишување на овој образец, изјавува дека е согласен 

паричниот износ да му се врати по враќање на производот во 

седиштето на Продавачот. Купувачот изјавува дека е согласен да му 

се врати цената на производот, кога производот ќе биде вратен во 

седиштето на Продавачот а Продавачот има право да го стопира 

враќањето на цената доколку е утврдено дека производот не е во 

исправна состојба поради тоа што Купувачот неадекватно и 

неправилно постапувал со истиот. 

СОГЛАСЕН (заокружи го зборот согласен) 

Приемот на овој образец ќе биде потврден од страна на Продавачот во писмена или електронска форма. 

Во прилог на потврдата која ќе ја издаде Продавачот, ќе биде приложено и упатство за начинот на кој би се извршило евентуалното 

враќање на производитеПроизводите кои се со помали димензији и кои не се кршливи, можат да се вратат преко поштата или преку 

курирската служба..Поголеми и кршливи производи мораат да се вратат исклучиво со курирска служба која може да гарантира дека 

производите ќе бидат вратени до Продавачот неоштетени. 

По приемот на пратката, клиеното е должен да ја провери содржината на пратката и во рок од 24 часа да пријави на маил адреса 

monamk@mona.rs доколку е артиклот оштетен или извалкан. 

Изјава за приватноста на податоците: 

Личните податоци кои Купувачот ги наведе во овој образец, ќе служат единствено за евидентирање на промените во прометот на производите 

кај Продавачот и истиот нема право да ги користи за други цел.  

                                                                                                                                                                                                   Потпис на купецот 

                                                                                                                                                                                                 __________________ 


