
Zagotavljamo doživljensko garancijo
Naša garancija za Vas: V kolikor  vaš nakup  ne izpolni vaša pričakovanja 

glede kvalitete izdelka – zamenjate ga lahko kadarkoli!*

*Izdelek se lahko menja izključno za enak ali drug, nadomestni izdelek. Vračilo denarja ni mogoče! Menjava je mogoča le  
v državah, kjer je kolekcija EverNew naprodaj. “EverNew” garancija ne spreminja ostalih splošnih garancij in se lahko  

uveljavi samo na mestu nakupa.  Inter-Triumph Marketing GmbH si pridržuje pravico do uveljavljanja garancije le v primeru 
upravičenosti. V kolikor se ugotovi, da stranka ni upravičena do menjave, lahko le-to zavrne.

** Zamenjava lahko traja tudi do 30 dni
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Želim prejeti nov izdelek (prosimo izberite):

Enaka barva morda ni več na voljo

Email
Telefonska številka

Barva

Velikost

TaI

MaxI

BraZIl PaNTy

MIdI

MINI

HIPsTEr

Bela
Črna/temna
Vseeno

Želim enak izdelek Želim izbrati podoben 
izdelek iz sloggi kolekcije

(Prosimo izberite)

MINI

MaxIMIdI

TaITaNGa

Barva

Velikost

(16 znakov – najdete na garancijskem listu, ki  
je priložen izdelku)

Številka garancijskega lista

- --

Vzrok za vračilo

1. Premajhen
2. Prevelik
3. Ni mi všeč barva
4. Ni mi všeč material
5. Ni mi všeč model 
6. Ni mi všeč meterial
7. Piling

8. Obledela barva
9. Poškodba v predelu pasu
10. Poškodovani šivi
11. slabo prileganje
12. Neudobno
13. drug razlog

Prosimo napište pravi naslov

Nalepite etiketo na vidno mesto paketa

Nalepka Za vračilo

1. kontaktni podatki kupca

2. označite izdelek, ki ga želite vrniti in vzrok reklamacije.

3. postopek zamenjave

4. opombe

Imate vprašanje?
Telefonska številka: + 386 1 777 4295
E-mail: customerservices_slO.hu@triumph.com

Triumph International Prodaja d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 ljubljana
slovenija

Ime
Naslov
Mesto
država     Poštna številka

5. Sloggi izdelek, ki ga želite vrniti pošljite skupaj z 
garancijskim listom in izpolnjeno dokumentacijo po 
pošti. Nalepko za vračilo nalepite na vidno mesto. 

Za obdelavo reklamacije morajo biti vsa polja izpolnjena. 

everNew – oBraZeC Za varčilo

Velikost



- --
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Prosimo napište pravi naslov

Nalepite etiketo na vidno mesto paketa

Nalepka Za vračilo

Imate vprašanje?
Telefonska številka: + 386 1 777 4295
E-mail: customerservices_slO.hu@triumph.com

Triumph International Prodaja d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 ljubljana
slovenija

5. Sloggi izdelek, ki ga želite vrniti pošljite skupaj z 
garancijskim listom in izpolnjeno dokumentacijo po 
pošti. Nalepko za vračilo nalepite na vidno mesto. 

Za obdelavo reklamacije morajo biti vsa polja izpolnjena. 

everNew – oBraZeC Za varčilo

1. kontaktni podatki kupca

2. označite izdelek, ki ga želite vrniti in vzrok reklamacije.

3. postopek zamenjave

4. opombe

Email
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država     Poštna številka
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Vzrok za vračilo

1. Premajhen
2. Prevelik
3. Ni mi všeč barva
4. Ni mi všeč material
5. Ni mi všeč model 
6. Ni mi všeč meterial
7. Piling

8. Obledela barva
9. Poškodba v predelu pasu
10. Poškodovani šivi
11. slabo prileganje
12. Neudobno
13. drug razlog

Želim prejeti nov izdelek (prosimo izberite):

Enaka barva morda ni več na voljo

Barva

Velikost
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izdelek iz sloggi kolekcije

(Prosimo izberite)
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Prosimo napište pravi naslov

Nalepite etiketo na vidno mesto paketa

Nalepka Za vračilo

Imate vprašanje?
Telefonska številka: + 386 1 777 4295
E-mail: customerservices_slO.hu@triumph.com

Triumph International Prodaja d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 ljubljana
slovenija

5. Sloggi izdelek, ki ga želite vrniti pošljite skupaj z 
garancijskim listom in izpolnjeno dokumentacijo po 
pošti. Nalepko za vračilo nalepite na vidno mesto. 

Za obdelavo reklamacije morajo biti vsa polja izpolnjena. 

everNew – oBraZeC Za varčilo

1. kontaktni podatki kupca

2. označite izdelek, ki ga želite vrniti in vzrok reklamacije.

3. postopek zamenjave

4. opombe

Email
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država     Poštna številka

Barva
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(16 znakov – najdete na garancijskem listu, ki  
je priložen izdelku)

Številka garancijskega lista

Vzrok za vračilo

1. Premajhen
2. Prevelik
3. Ni mi všeč barva
4. Ni mi všeč material
5. Ni mi všeč model 
6. Ni mi všeč meterial
7. Piling

8. Obledela barva
9. Poškodba v predelu pasu
10. Poškodovani šivi
11. slabo prileganje
12. Neudobno
13. drug razlog

Želim prejeti nov izdelek (prosimo izberite):

Enaka barva morda ni več na voljo

Barva

Velikost

Bela
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