
 ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY  

(Príloha č. 1) 

KUPUJÚCI/SPOTREBITEĽ  

Meno a priezvisko, titul:

 

Adresa: 

 

Tel. č.: 

 

E-mail: 

 

ODSTUPUJEM OD ZMLUVY uzavretej s predávajúcim: Crpce.sk, Ing. Peter Gendiar, Podhradská 168/40, 972 42 
Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 46025138, DIČ: 1077345258 

Číslo faktúry: ...................................... | Číslo objednávky: ................................... | Dátum predaja: .................................. 

Názov produktu: ...................................................... | Veľkosť: ........................... | Kód tovaru: ............................................ 

Dôvod vrátenia tovaru: 

 Nesprávna veľkosť 

 Objednaných viac kusov na vyskúšanie 

 Nepáčia sa mi 

 Doručený nesprávny model 

 Na monitore vyzeral produkt inak 

 Zlá kvalita 

 Nesedia dobre 

    VÝMENA TOVARU: Chcem tovar vymeniť za inú veľkosť alebo farbu (uveďte prosím akú): 

Akonáhle k nám dorazí váš doporučený balík, spravíme výmenu a prípadný doplatok uhradíte dobierkou. 
V rámci výmeny poštovné nehradíte. Zákazník hradí iba poštovné smerom k nám. 

    VRÁTENIE TOVARU: Kúpna cena má byť vrátená bezhotovostným prevodom na bankový účet (IBAN):  

 

Dátum a podpis kupujúceho – spotrebiteľa: 

 
 
Dôsledky odstúpenia od zmluvy:  
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 si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, 
ktorý ponúkame. 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 prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od 
zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru 
späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám zašlite späť 
alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, 
ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

Ing. Peter Gendiar, Podhradská 168/40, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Slovenská republika, IČO: 46025138, DIČ: 1077345258, IČ DPH: 
nie sme platitelia DPH,  e-mail : info@crpce.sk, t.č.: 0907517984 

mailto:info@crpce.sk

