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У складу са чл.56 Закона о заштити потрошача  

(Сл.гласник РС бр. 62/2014, 6/2016, 44/2018), предузеће АНИГ д.о.о. издаје 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 ПОТРОШАЧИМА  

У ВЕЗИ НАЧИНА и МЕСТА ПРИЈЕМА РЕКЛАМАЦИЈЕ 
 

Потрошач је овлашћен да рекламацију изјави усмено на продајном месту где је роба купљена или у 

најближем малопродајном објекту Maison Marasil, телефоном, писаним путем, електронским путем 

уз доставу рачуна са фискалним исечком на увид или другог доказа о извршеној куповини производа-

артикла који је предмет рекламације (само фискални исечак, слично). 

Малопродајни објекти АНИГ д.о.о. (Maison Marasil) са контакт подацима на којима се врши пријем 

рекламација су како следи: 

Пословно име – назив издвојене пословне јединице: АНИГ д.о.о., издвојена пословна јединица 

Променада, Адреса: MAISON MARASIL, Тржни центар „Променада“, Нови Сад, улица Булевар 

Ослобођења 119, локал В80, Телефон 021 310 35 34, e-mail: promenada@anig.rs 

 

Пословно име – назив издвојене пословне јединице: АНИГ д.о.о., издвојена пословна јединица УШЋЕ 

Адреса:  MAISON MARASIL, UŠĆE Shopping Centar Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Novi Beograd, 

lokal 2.101, Телефон 011 412 36 91, e-mail: usce@anig.rs 

 

Пословно име – назив издвојене пословне јединице: АНИГ д.о.о., издвојена пословна јединица Ада 

Адреса:  MAISON MARASIL, ADA MALL Tržni centar Beograd, ulica Radnička br.9, Beograd, lokal 02-17 

Телефон 011 412 36 95, e-mail: ada@anig.rs 

 

Лица задужена за пријем рекламација 

У овом или у једном од горе наведених малопродајних објеката MAISON MARASIL можете се обратити 

овлашћеном лицу – пословођи и/или заменику пословође и предати захтев за решавање рекламације 

у току радног времена и спровести рекламациони поступак, а све у складу са Законом и Правилником. 

Уколико су наведена лица одсутна из било ког разлога, рекламацију је могуће изјавити лицу 

запосленом на радном месту продавац или асистент продаје. Ваше задовољство нам је приоритет! 

 

Београд, 15.11.2018. год. 

 

АНИГ д.о.о. 

                                                                                                          директор 

          
          Мирољуб Бранковић 


