
NÁVRATKA

VRÁCENÍ ZBOŽÍ / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Faktura číslo:

DODAVATEL:

SPOTŘEBITEL:

IČO: ADRESA:

IČ DPH:

BANKOVNÍ SPOJENÍ

TELEFON, EMAIL:

ČÍSLO ÚČTU: 

PENĚŽNÍ ÚSTAV: 

IBAN: 

BIC: (SWIFT)

KS



Vystřihněte a nalepte na balík se zbožím.

mobilne chladenie. sk

DOMETIC WAECO Showroom
Nádražná 34 / A
900 28 Ivánka pri Dunaji
SLOVENSKO

VAŠE IBAN / ČÍSLO ÚČTU PRO VRÁCENÍ PENĚZ

Prosím vyplňte hrubě orámované části, podepište a přibalte ke zboží spolu s fakturou - daňovým dokladem.

PODPIS, DATUM

DŮVOD VRÁCENÍ ZBOŽÍ (Tato informace není povinná, ale pokud ji vyplníte, může být podnětem ke zkvalitnění našich služeb)

DATUM PRODEJE:

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě třiceti kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, 
pokud se písemné odstoupení od smlouvy předá nejpozději poslední den lhůty k poštovní přepravě. Přiměřená péče o zboží musí být zachována. V případě vady zboží, 
kterou způsobil spotřebitel, prodávající zboží nepřevezme. Balíky zaslané na dobírku nebudou převzaty. Doporučujeme balík pojistit. Dopravní náklady hradí spotřebitel. 
Podle zákona č. 112/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji je spotřebitel fyzická osoba, která kupuje zboží a ten jí neslouží k výkonu 
zaměstnání, povolání nebo podnikání. Spotřebitel svým podpisem potvrzuje správnost údajů. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Kupní cena bude 
prodávajícímu vrácena po kontrole zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel odstupuje v souladu s ust. §7 odst. 1 zákona č. 112/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů 
od smlouvy uzavřené s AHC Pressburg s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava, IČO: 35754265, DIČ: SK2021439343. Vrácení zboží do 30 dní je nutné uskutečnit kurýrní 
službou nebo prostřednictvím pošty zasláním na adresu MobilneChladenie.sk, Nádražná 34 / a, 900 28 Ivánka pri Dunaji, Slovensko

NÁZEV ZBOŽÍ

2301388546/2010
FIO BANKA
CZ69 2010 0000 0023 0138 8546 
FIOBCZPP

OR OS Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo 17999/B

Slovensko

35754265
SK2021439343

AHC PRESSBURG s.r.o.
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava


	Navratka

	Meno: 
	Adresa: 
	telefón, email: 
	dátum predaja: 
	NÁZOV TOVARU: 
	počet ks: 
	dôvod vrátenia: 
	podpis, dátum: 
	IBAN: 
	číslo faktúry: 


