BEMOSS® group
Formulár pre vrátenie tovaru
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku 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 o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Číslo faktúry:

Číslo objednávky:

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefonický kontakt:

E-mail:

IBAN pre vrátenie peňažných prostriedkov:
SWIFT KÓD:
Názov a druh tovaru pre vrátenie:

Dôvod vrátenia tovaru:
Váš názor je pre nás dôležitý. Zdielajte s nami dôvod vrátenia tovar a pomôžte nám zlepšovať sa. Ďakujeme

Adresa pre vrátenie tovaru
BEMOSS s.r.o.
Rastislavova 12
94901 Nitra
+421902 117 806

Dodatočné informácie
Peňažné prostriedky budú poukázané späť na účet v lehote
14dní od obdržania vráteného tovaru.
Tovar zaslaný na inú ako udanú adresu pre vrátenie tovaru
nebude akceptovaný a bude vrátený späť.

Podmienky vrátenia
Tovar zo sekcie IHNEĎ K ODBERU je možné vrátiť do 14tich dní od doručenia. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale, kompletný, v
bezchybnom stave bez známok použivania a poškodenia. Tovar musí byť riadne zabalený, aby sa predišlo poškodeniu pri preprave, prípadné
poškodenie spôsobené nedostatočným balením bude odrátané zo sumy, ktorá sa má zákazníkovi vrátiť. Vrátený tovar musí obsahovať tento
formulár pre vrátenie tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, nebude prebratý!
Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru platí, podľa ustanovenia § 1820 odst. 1 písm. g) Občianského zákonníka, zákazník.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv
Podľa § 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 predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku
ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre
jedného spotrebiteľa,
Beriem na vedomie, že vyplnením tohto formuláru spoločnosť BMEOSS® s.r.o., bude spracúvať moje osobné údaje uvedené v tejto objednávke za
účelom plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.

Dňa:
BEMOSS s.r.o.
Mechenice 103
95146 Podhorany
Slovenská republika

Vlastnoručný podpis:
IČO: 51985047
DIČ: 2120855352
IČ DPH: SK2120855352

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 46664/N

Číslo účtu: 5154286569/0900
IBAN: SK49 0900 0000 0051 5428 6569
SWIFT: GIBASKBX

TEL: +421908 489 749
E-mail: office@bemoss.eu
www.bemoss.eu

