
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci (spotrebiteľ)

Meno: Firma:

Adresa: E-mail:

Telefón:

Číslo účtu: /IČ: DIČ:

Vrátený tovar

Označenie objednávky

Číslo objednávky:

Názov tovaru:

StolnyFutbal.eu
Malá pláň 330
542 21 Pec pod Sněžkou (ČR)

Adresa pre zaslanie reklamácie:
info@stolnyfutbal.eu
0944 986 321
www.stolnyfutbal.eu

Kontakty:
Michal Podolec
Varnsdorfská 330/19, 190 00 Praha 9 (ČR)
IČ: 68874421, DPH: CZ7804080284

Fakturačné údaje:

Dátum:

Podpis kupujúceho
(len ak je formulár zaslaný v písomnej podobe)

Podpis predávajúceho

Počet ks:

Číslo dokladu:

Dátum objednania:

Dátum dodania:
Iný dôvod:

Dôvod vrátenia tovaru

Nefunkčný tovar

Nevyhovujúci tovar

Našiel/našla som lacnejší

Tovar nezodpovedá popisu

(na vyššie uvedené číslo bankového účtu vám bude vrátená čiastka)



INŠTRUKCIE PRE VRÁTENIE TOVARU

Ako správne postupovať pri vrátení tovaru?

Tovar, ktorý ste zakúpili v našom e-shope námmôžete vrátiť v lehote do 14 dní od
dátumu prevzatia zásielky, tovar je nutné vrátiť v nepoškodenom stave, zároveň
nesmie niesť známky opotrebenia alebo akéhokoľvek znečistenia.

1.

2.
Tovar, ktorý nám chcete vrátiť zabaľte do pôvodného obalu. Upozorňujeme, že pokiaľ
pri preprave vráteného tovaru na našu adresu dôjde k jeho poškodeniu v dôsledku
použitia nevhodného obalu, bude vám vrátená čiastka ponížená o náklady nutné k
uvedeniu tovaru do pôvodného stavu.

3.
Vyplnený formulárOdstúpenie od zmluvy vložte dovnútra zásielky, prípadne tento
formulár s vyplnenými údajmi námmôžete zaslať elektronicky na našu e-mailovú
adresu: info@stolnyfutbal.eu , zároveň do zásielky alebo e-mailu vložte kópiu faktúry.

4.
Zásielku poistenú na zodpovedajúcu hodnotu nám zašlite na našu reklamačnú adresu:
StolnyFutbal.eu, Malá pláň 330, Pec pod Sněžkou 542 21 . Upozorňujeme, že zásielky
zaslané na dobierku neprevezmeme.

5.
Po prijatí vráteného tovaru urobíme kontrolu, či nenesie známky poškodenia, či
opotrebenia. Ak bude všetko v poriadku, najneskôr do 30 dní vám vrátime čiastku späť
na Vami uvedené číslo bankového účtu.

Poznámka: Odstúpenie od zmluvy sa riadi Obchodnými podmienkami uvedenými na
web stránkach nášho e-shopuwww.stolnyfutbal.eu

StolnyFutbal.eu
Malá pláň 330
542 21 Pec pod Sněžkou (ČR)

Adresa pre zaslanie reklamácie:
info@stolnyfutbal.eu
0944 986 321
www.stolnyfutbal.eu

Kontakty:
Michal Podolec
Varnsdorfská 330/19, 190 00 Praha 9 (ČR)
IČ: 68874421, DPH: CZ7804080284

Fakturačné údaje:
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