FORMULÁR
VRÁTENIE TOVARU bez udania dôvodu v 14 dňovej zákonnej lehote
V súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. využívam svoje právo a odstupujem týmto od
kúpnej zmluvy.
Komu
Predávajúci :

TamDam s.r.o.

Adresa predávajúceho :

Lipová 5534/65a, 900 27 Bernolákovo

Email predávajúceho :

info@bare-bear.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar ....................................
/uviesť model a veľkosť/
Číslo faktúry :

Dátum prevzatia tovaru:

Meno a priezvisko spotrebiteľa :
Adresa spotrebiteľa :
E-mail spotrebiteľa :
Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu :

/ak nevyplníte, bude Vám platba vrátená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe/

Vážený spotrebiteľ/zákazník, radi by sme vedeli prečo ste sa rozhodli topánočky vrátiť.
Záleží nám na Vašom názore a každá pripomienka k topánočkám bude evidovaná a ďalej
posúvaná, tak aby sme mohli v budúcnosti nedostatky odstrániť a ponúknuť Vám topánky
vylepšené.
Poprosíme Vás o krátky popis dôvodu vrátenia tovaru:
/nepovinný údaj/

Prípadne len označiť niektorú z možností:
/označte čo zodpovedá vráteniu/

o
o
o
o
o
o

topánky je široká v členku
topánka sa mi nepáči
topánka nesadla na nohe
veľkosť topánky nie je vyhovujúca
topánka je celkovo veľká
vadí mi suchý zips, radšej preferujem šnúrky

Prípadne uvítame aj fotodokumentáciu /napr. ako nesedia topánky/
Vopred Vám pekne ďakujeme

Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Formulár nám doručte poštou
alebo e-mailom na hore uvedenú adresu. Tovar musí byť kompletný, v pôvodnom stave, nesmie javiť známky opotrebenia
a používania. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä
kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady , ak ste zvolili iný druh
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia , ktorý ponúkame. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. Platby
Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa , keď nám bude doručené Vaše oznámenie
o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo na
číslo účtu, ktorý ste uviedli v tomto formulári.

