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Predávajúci:

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

Kupujúci:

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto: PSČ:

Telefón: E-mail:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy

Číslo objednávky: Dátum prijatia objednávky:

Číslo daňového dokladu (faktúra / pokladničný doklad z ERP):

Vrátenie čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy, názov, počet kusov):

Požadovaná hodnota k vráteniu bezhotovostne na číslo bankového účtu (IBAN a SWIFT):

Dátum:

Podpis:

Formulár s tovarom zašlite na adresu:

WEBLIFE s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 42, 951 87 Volkovce

UPOZORNENIE: Nezasielajte nám tovar dobierkou!

Tovar, ktorý nám zašlete dobierkou neprevezmeme

a vráti sa vám späť!

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami 

určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto 

zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.  Lehota na odstúpenie od zmluvy je 

zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy 

Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

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 uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadovaná hodnota k vráteniu peňazí iným spôsobom napr. poštovým poukazom, hotovosť ... (napíšte iný spôsob):

Vrátenie plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy (označte X): ano


