
Vaše údaje: 

Telefonný kontakt:  

Číslo bankového účtu (IBAN):

Spiatočná adresa pre zaslanie tovaru:
(Pokiaľ je zhodná s výššie uvedenou, nevyplňujte!) 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Názov tovaru:

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tovar:

Číslo dokladu/objednávky:

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*): 

Vyplňte tento formulár iba v prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy so spoločnosťou zatechservis s.r.o.  Formulár sa uplatní iba pre zákazníka, ktorý je spotrebiteľom.

(*) Nehodiace sa prečiarknite

(iba v prípade, ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)
Datum: Podpis kupujúceho:

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní

Telefonní kontakt: + 4 2 0 9 1 1 8 5 3  4 9 5

Meno a priezvisko: ..............................................................................................

Adresa: ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo v prípade, že si objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti zatechservis s.r.o., IČO: 03278263, SK DIČ: 
SK4120198379  („Spoločnosť“) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, okrem prípadov uvedených v § 7 ods. 6 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 predávaj-
úceho, v znení neskorších predpisov, odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek 
sankcie. Toto odstúpenie odošle kupujúci Spoločnosti písomne na adresu uvedenú vyššie v tomto formulári alebo elektronicky na e-mail uvedený vyššie v tomto 
formulári. 
Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný zaslať tovar, ktorý od Spoločnosti prijal, na vyššie uvedenú adresu a to bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, alebo tovar odovzdať osobne osobe poverenej predávajúcim na prevzatie 
tovaru . 
Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti Spoločnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpe-
nia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (t.j. kúpnu cenu dodaného tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru), ktoré Spoločnosť na základe kúpnej 
zmluvy prijala od kupujúceho, a to rovnakým spôsobom, akým ich Spoločnosť od kupujúceho prijala. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania 
tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru 
ponúkaného Spoločnosťou. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar Spoločnosti alebo preuká-
že, že tovar Spoločnosti odoslal.

..................................................................................

...........................................................................................................................

Postup pre zaslanie zásielky späť:

1. Nepoškodený tovar v pôvodnom obale uložte najlepšie do originálneho
     prepravného obalu a k zásielke dovnútra priložte vyplnený tento formulár
     a kópiu kúpneho dokladu.

2. V prípade, že tovar vraciate v pôvodnom prepravnom obale, odstráňte
     pôvodné prepravné e�ketu.

3. Odovzdajte zásielku na podacej pobočku Zásielkovňa. 

    Obsluhu nahláste spätnú zásielku s iden�fikátorom 92291740 
    Obsluhu odovzdáte zásielku a o všetko sa postaráme. Vyhľadanie
    najbližšieho podacieho miesta Zásilkovňa: www.zasielkovna.sk/pobocky
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