Vrátenie tovaru - Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Meno a priezvisko, titul: . . ........................................................................................................
Adresa bydliska: . . .....................................................................................................................
Telefón: . . . ...................................................................................................................................
Email: . . . .....................................................................................................................................
Odstupuje v súlade s ust. §8 ods. 1 zákona č. 104/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení
neskorších predpisov od zmluvy uzavretej s firmou Komfort-nábytok,s.r.o., Laborecká 1368/20, 010 01 Žilina, IČO: 45923876, IČ
DPH: SK2023160865. Vrátenie tovaru je možné uskutočniť do 14 dní od prevzatia tovaru zaslaním tovaru na
adresu: Komfort-nábytok s.r.o., M.R.Štefánika 22 010 01 Žilina, alebo osobne na rovnakej adrese.
UPOZORNENIE: zásielku na dobierku NEPREBERÁME

Číslo faktúry/dodacieho listu: . . ...............................................................................................
Číslo objednávky: . . ...................................................................................................................
Dátum predaja: . . ......................................................................................................................
Dôvod vrátenia tovaru:
Tovar

Dôvod vrátenia

Bankový účet: . . .........................................................................................................................
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom
obale (alebo v inom obale rovnako dobre chrániacom voči poškodeniu pri preprave) a nie je poškodený alebo neúplný, vráti
predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v
lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na
účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je
poškodený alebo neúplný (napr. rozbité tienidlá, chýbajúci spojovací materiál a pod.), vráti predávajúci kupujúcemu už
zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotu opravy na
uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu za tovar
bez ceny za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Tým sa rozumie poštovné kuriérom alebo
logistickou spoločnosťou. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti
nemožno vrátiť.
Spotrebiteľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

Dátum a podpis spotrebiteľa	
  

