
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU

ZÁKAZNÍK: PREDÁVAJÚCI:

Odstúpenie od zmluvy

Tovar

Originál faktúry

Príslušenstvo (Darček)

Sumarizácia zásielky:

podpis zákazníka

POZNÁMKY PREDÁVAJÚCEHO

Doručenie odstúpenia dňa: Doručenie tovaru dňa:
(iba ak bolo odstúpenie odoslané vopred e-mailom)

* označené polia sú povinné
** Jedná sa o odberné miesto, odkiaľ je zásielka následne prepravená priamo do sídla našej spoločnosti. Po fyzickom prebratí zásielky Vás budeme informovať a Vašu žiadosť obratom spracujeme.

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej
mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzatvorenej kúpnej zmluvy.

 Žiadam preto o vrátenie: plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

EUR

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od
zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní, odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

Meno a priezvisko*:

Ulica a číslo domu*:

Mesto*:

PSČ*:

Telefón*:

E-mail:

Číslo objednávky*: Číslo faktúry*:

Tovar bol doručený dňa (deň prevzatia)*:

názov vráteného predmetu
zmluvy a počet kusov:
(iba ak vraciate len časť
predmetu zmluvy)

Požadpvaná suma ku vráteniu*:

Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet. Číslo účtu v tvare IBAN*:

V dňa

Obchodné meno: TS2018 s. r. o.

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

Mesto: Bratislava

PSČ: 850 00

Telefón: +421 2 33 32 91 19

E-mail: info@lacnejsiehodinky.sk

IČO: 51760126 DIČ/IČ DPH: SK2120776977
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