
 

    

------------------------------------------------------- 
      

Velké dráhy 74e  Lidická 700/19, Brno 602 00 

  

  

  

  

  

 

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Adresa pre zaslanie reklamácie:
Výpredajobliečok.sk

664 61 Opatovice
Česká republika

Kontaktné údaje:
info@vypredajobliecok.sk

www.vypredajobliecok.sk

Fakturačné údaje:
Textilomanie s.r.o

IČ: 04788494, DIČ: SK4120155578

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru

Kupujúci (spotrebiteľ):

Meno:

Adresa:

Označenie objednávky:

Číslo objednávky:

Dátum objednania:

Dátum prijatia:

Bankové spojenie:

Vaše číslo účtu:

E-mail:

Telefón:

Názov tovaru: Počet ks:

Dátum:

Podpis kupujúceho (spotrebiteľa)

+421 904 491 498

Email: info@vypredajobliecok.sk
Telefon: +421 904 491 498

mailto:info@vyprodejpovleceni.cz
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(Tento štítok s našou adresou pre
reklamácie si môžete vystrihnúť
a umiestniť na zásielku s tovarom,
ktorý nám posielate späť).

Vrátený tovar starostlivo zabaľte a vložte ideálne do pôvodného prepravného obalu.
Pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy v dôsledku použitia nevhodného
obalu, nemôžeme vám vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

Dovnútra zásielky vložte vyplnený Formulár pre odstúpenie od zmluvy, prípadne tento

kópiu Faktúry - daňového dokladu.

Zásielku zašlite na našu adresu:

Neposielajte nám zásielku na dobierku! Také zásielky nepreberáme.

Akonáhle zásielku obdržíme, skontrolujeme, či vrátený tovar nenesie známky poškodenia,
opotrebovaniu alebo čiastočné spotreby a ak bude všetko v poriadku, najneskôr do 14 dní
vám bude suma poukázaná späť na Vami uvedený účet.

Ďalšie podrobné informácie o podmienkach vrátenia tovaru sú uvedené na našich webových stránkach
e-shopu: www.vypredajobliecok.sk a to v sekcii Obchodné podmienky.

Ako postupovať pri vrátení tovaru?

Výpredajobliečok.sk

664 61 Opatovice
Česká republika

E-mail: info@vypredajobliecok.sk
Mobil: +421 904 491 498

Zakúpený tovar nám môžete vrátiť späť do 14 dní od dátumu prevzatia,
tovar musí byť vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený.

Štítok pre spätné zaslanie

formulár môžete zaslať na náš e-mail: info@vypredajobliecok.sk, zároveň tiež vložte do zásielky

Výpredajobliečok.sk, Velké dráhy 74E, Opatovice 664 61, Česká republika




