
Formulár žiadosti o odstúpenie 
kupujúceho od kúpnej zmluvy

Informácie o zákazníkovi

Meno

Priezvisko

SpoloĆnosī

Ulica, Ćíslo 

Mesto

PSą

Krajina

E-mail

Telefónne Ćíslo

Informácie o objednávke

ąíslo objednávky / 
Ćíslo faktúry

Dátum nákupu

Dôvod odstupenia od zmluvy

bez udania dôvodu (do 14 dní od prevzatia tovaru)

Iný dôvod

O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovaī.

Odstupenie od kúpnej zmluvy 

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateęskej Ćinnosti má zo zákona právo odstúpiī od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie 
od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzīahujú nasledujúce podmienky:
- zámer odstúpiĢ od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu þo najskôr, spolu s uvedením þísla objednávky, dátumu nákupu a þíslom úþtu, resp. adresou pre
vrátenie peĖazí
- v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
- tovar musí byĢ v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byĢ poškodený ani použitý
- tovar musí byĢ kompletný, vrátane príslušenstva, záruþného listu, návodu a dokladu o kúpe
- tovar zašle kupujúci doporuþene a poistený, nie na dobierku
b) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na úþet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14
pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Celé znenie obchodných podmienok spoloĆnosti JUTEX Slovakia, s.r.o.

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava | KorešpondenĆná adresa: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec 
tel.: 033 / 73 53 114 | fax.: 033 / 74 26 550 | IąO: 36 250 643 | Ią DPH: SK 2020173582

ąíslo účtu IBAN pre prípad vrátenia peňazí 

Celé znenie obchodných podmienok spoločnosti GAMA floors

GAMA floors, Lazy 148/14, 922 41 Drahovce, tel.: +421 948 358 012, IČO: 507 408 81, IČ DPH: SK1082159342

GAMA floors, Nálepkova 7122/28, 921 01 Piešťany, tel.: +421 948 358 012, IČO: 507 408 81, IČ DPH: SK1082159342
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