
*označené polia sú povinné  
Slovo "tovar" môže byť nahradené slovom "služba" bez nutnosti úpravy textu 

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 

Kupujúci: Predávajúci:                www.ehfd.sk 

Meno a priezvisko*  Obchodné meno: Ján Hrivňák  

Ulica a číslo:*  Ulica a číslo: Gladkova 2375/3 

PSČ a mesto:*  PSČ a mesto: 069 01 Snina 

Krajina:*  Krajina: Slovenská republika 

Email:*  Email: ehfashionsnina@gmail.com 

Telefón:  IČO: 43 181 007 

  IČ DPH: SK1070198877 

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej:  kúpnej zmluvy 

                 (vyberte jednu z možností a označte) zmluvy o poskytnutí služby, 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:  www.ehfd.sk. 

Bola mi zaslaná potvrdená OBJEDNÁVKA ČÍSLO: ................................................................... ZO DŇA: ......................................... 

Tovar mi bol doručený (DEŇ PREVZATIA): ......................................... ČÍSLO FAKTÚRY: ................................................................. 

Žiadam týmto o vrátenie : plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia)  

  čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia), 

 a uvádzam názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov (uvádzam iba ak vraciam časť tovarov, inak nie je potrebné): 

 

 

 

Požadovaná hodnota k vráteniu: €   (eur)  

Požadovanú sumu mi vráťte na účet číslo: IBAN: 

 SWIFT/BIC: 

Sumarizácia mojej zásielky: Odstúpenie od zmluvy Tovar, ak je predmetom odstúpenia 

 Faktúra/ účtenka Príslušenstvo 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia 
odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. 
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu. 

V   ............................................, dňa ........................  Podpis: .................................................... 
   
POZNÁMKY PREDÁVAJÚCEHO:  

Doručenie odstúpenia dňa: ........................................  Doručenie tovaru dňa: ..........................................                          ODSTÚPENIE VYBAVENÉ 

Dátum vrátenia peňazí: ........................................... Interné číslo: ........................................... Vybavil: ........................................... 

   Kontroloval: ........................................... 
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Text napsaný psacím strojem


	Text1: 
	Meno a priezvisko: 
	ulica a číslo domu: 
	PSČ a mesto: 
	krajina: 
	email: 
	telefón: 
	objednávka: 
	dátum prevzatia: 
	faktura: 
	tovary: 
	suma: 
	IBAN: 
	BIC/SWIFT: 
	mesto: 
	dátum: 
	kupna zmluva: Off
	poskytnutie služby: Off
	vrátenie plnej hodnoty: Off
	vrátenie čiastočnej hodnoty: Off
	príloha odstúpenie: Off
	priloha faktura: Off
	priloha tovar: Off
	priloha príslušenstvo: Off


