
FORMULÁR PRE VÝMENU TOVARU

ZÁKAZNÍK: PREDÁVAJÚCI:

podpis zákazníka
* označené polia sú povinné

Tovar zakúpený na stránkach TimeStore.sk môže zákazník vymeniť za iný tovar do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné odoslať na adresu
predávajúceho ako balíkovú alebo listovú zásielku poštou. Zásielku neposielajte na dobierku, nebude prijatá!

PODMIENKY VÝMENY TOVARU:

Svojim podpisom nižšie potvrdzujem, že beriem na vedomie a súhlasím s podmienkami výmeny tovaru.

• tovar na výmenu nesmie byť poškodený a nesmie javiť známky používania

• tovar na výmenu musí byť odoslaný ako balíková alebo listová zásielka

• tovar na výmenu musí byť odoslaný poštou (nie na dobierku)

• balenie tovaru na výmenu musí obsahovať:

VRACIAM TOVAR: ŽIADAM TOVAR:

DÔVOD VÝMENY TOVARU JE: (táto informácia nie je povinná, ale ak ju vyplníte môže byť podnetom ku skvalitneniu našich služieb)

tovar nespĺňa moje predstavy

tovar sa nezhoduje s fotografiou na stránke

tovar je veľký alebo malý

tovar sa nezhoduje s popisom na stránke

iný dôvod výmeny:

Meno a priezvisko*:

Ulica a číslo domu*:

Mesto*:

PSČ*:

Telefón*:

E-mail:

Číslo objednávky*: Číslo faktúry*:

Tovar bol doručený dňa (deň prevzatia)*:

Názov tovaru*:

Kód tovaru*:

Názov tovaru*:

Kód tovaru*:

V dňa

Obchodné meno: TS2018 s. r. o.

Adresa: P.O.BOX 261, Vlastenecké námestie 4

Mesto: Bratislava

PSČ: 850 00

Telefón: +421 2 333 291 19

E-mail: timestore@timestore.cz

IČO: 51760126 DIČ/IČ DPH: SK2120776977

tovar, originálne balenie, všetky dokumenty ku tovaru, daňový doklad - originál faktúry,
vyplnený Formulár pre výmenu tovaru

Cena tovaru*: EUR Cena tovaru*: EUR

IBAN pre vrátenie preplatku (vyplňte iba v prípade vzniknutia preplatku)*:
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