
Formulár na odstúpenie od Kúpnej 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)

1. V prípade, že si želáte od Kúpnej zmluvy odstúpiť, prosím, vyplňte a zašlite tento Formulár

na e-mailovú adresu objednavky@levinfelin.sk (predmet e-mailu: ,,Odstúpenie od Kúpnej

zmluvy – číslo objednávky“), prípadne tento Formulár vytlačte a priložte ho ako sprievodný

list k tovaru, ktorý si želáte vrátiť. (Bez sprievodného listu nebude možné prípad

identifikovať).

2. Tovar je potrebné dôkladne zabaliť a zabezpečiť proti možnému poškodeniu - prázdne

miesta v krabici vyplňte kartónom, papierom alebo iným výplňovým materiálom.

3. V prípade, že ste si nezvolili vyzdvihnutie u vás doma kuriérskou službou, zásielku odošlite

na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, a to:

VRG Group, s.r.o. - sklad

Mlynská 1236

925 53 Pata

Telefón: +421 910 633 336

e-mail: objednavky@levinfelin.sk

Predávajúci:

VRG Group, s.r.o., so sídlom Čerešňová 1454/1A, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská

republika, IČ: 51425181, DIČ: 2120714926, IČ DPH: SK2120714926, zapísaná zapísanej

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 126745/B (ďalej len

,,predávajúci“).

Korešpondenčná adresa:

VRG Group, s.r.o. - sklad

Mlynská 1236

925 53 Pata
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Telefón: +421 910 633 336

e-mail: objednavky@levinfelin.sk

Kupujúci (Spotrebiteľ):

Meno a Priezvisko

Ulica a číslo domu

PSČ Mesto/Obec

E-mail

Telefón

Dátum objednania tovaru

Dátum prevzatia tovaru

Číslo objednávky

Číslo Faktúry

Týmto oznamuje, že odstupujem od Kúpnej zmluvy na tento tovar:

Názov tovaru a počet KS

Dôvod vrátenia (nepovinné):

Peňažné prostriedky majú byť vrátené bezhotovostne na bankový účet:

Číslo účtu v tvare IBAN

Preferujem:
a) vyzdvihnutie u mňa doma kuriérskou službou, ktoré je spoplatnené sumou 4,-EUR za balík

v rámci Slovenskej republiky

b) zaslanie tovaru si zaistím sám

Dátum

Podpis
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