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VYHLÁSENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Dolu podpísaný/á vyhlasujem, že chcem uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy pri nasledujúcich produktoch:
Meno zákazníka*:
Adresa zákazníka*:
Tel. kontakt zákazníka:
Číslo objednávky*:
Číslo faktúry:
Kód(y )produktov *:
Kúpna cena produktov *:
Dátum podpísania zmluvy*:
Dátum prevzatia*:
Súhlasím, aby firma Urban Skate Wear Kft. vykonala vrátenie kúpnej ceny bankovým prevodom.
Číslo účtu:
Majiteľ účtu:
Adresa:
Názov banky:

Ja dolu podpísaný/á vyhlasujem, že som na druhej strane uvedené informácie vzťahujúce sa k odstúpeniu od
zmluvy prečítal a pochopil. Vyššie uvedené údaje sú úplné a správné.
V:

, dňa

.

Podpis zákazníka

Hviezdičkou *oznečené údaje sú povinné!

20

Vážený zákazník!
Odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so spočnosťou GARAGE STORE môžete bez akéhokoľvek zdôvodnenia do 14 (štrnástich)
kalendárnych dní.
Lehota na odstúpenie
a) Vyprší po uplynutí 14 (štrnástého) kalendárného dňa, odo dňa, keď Vy, alebo Vami vybraná treťia osoba iná ako
dopravca prevezme produkt;.
b) Pri súčasnom zakúpení viacerých výrobkov lehota vyprší po uplynutí 14 (štrnástého) kalendárného dňa, odo dňa, keď
Vy, alebo Vami označená treťia osoba iná ako dopravca posledný produkt prevezme;
c) Pri zakúpení produktu skladajúcého z viacerých kusov, alebo položiek, vyprší po uplynutí 14 (štrnástého) kalendárného
dňa odo dňa, keď Vy, alebo Vami vybraná treťia osoba iná ako dopravca prevezme posledný kus, alebo položku.
V prípade ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný pre poskytovateľa doručiť (poštou, alebo
elektronicky) jasné vyhlásenie na kontakty uvedené v záhlaví. K tomuto účelu môžete použiť aj priložený vzrorový formulár
na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nepoužívate spoločnosťou vydaný vzor,
vyhlásenie je jasné v prípade, keď okrem vyhlásenia o odstúpení od zmluvy obsahuje prinajmenšom meno odberateľa,
dodaciu adresu, dátum uzatvorenia zmluvy, dátum prevzatia produktu a číslo objednávky.
Uplatníte právo na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, ak vyhlásenie o odstúpení pošlete pred uplynutím vyššie
uvedenej lehoty.
Právne účinky pri odstúpení od zmluvy
Ak odstúpite od zmluvy, bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 14 (štrnásich) kalendárnych dní od obdržania
vyhlásenia, Urban Skate Wear Kft.Vám vráti kúpnu cenu produktu bankovým prevodom, alebo formou poštovej poukážky.
Vzhľadom na použitú metódu vrátenia Vám nebudú účtované žiadne ďalšie náklady.
Ste povinný pre Urban Skate Wear Kft.vrátiť výrobok bez zbytočného odkladu, najneskôr však ku 14 (štrnástému)
kalendárnému dňu od vyhlásenia, a to na adresu zákazníckého servisu uvedenú v hlavičke tohto vyhlásenia poštou/alebo
využitím kuriérskej služby. Lehota sa považuje za dodržanú, ak produkt odošlete pred uplynutím 14 (štrnástého)
kalendárného dňa. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Spotrebiteľ môže byt zodpovedný za zníženie kúpnej ceny výrobku len v prípade, ak tomu došlo v dôsledku nadmerného
využívania, alebo používania výrobku, ako je požadované použitie k zisteniu vlastnosti a funkčnosti.
Krabice od topánok sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a preto nemôžu byť použité ako baliaci materiál, v prípade
poškodenia krabíc od topánok Urban Skate Wear Kft.odpíše z hodnoty produktu 10 Eur.
Urban Skate Wear Kft.. má nárok na zdržanie peňazí dovtedy, kým svoj výrobok naspäť neobdrží.
Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade výrobkov v uzavretých obaloch, ktoré po otvorení nemôžu byť
vrátené zo zdravotných a hygienických dôvodov (napr.produkty používané na ulici, ,-obuv,-textil,-doplnky).
Právo na odtsúpenie od zmluvy má výlučne fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej alebo
profesijnej činnosti, zakúpi produkt, objedná, používa, nárokuje, ako aj obchodné oznámenia týkajúce sa tovaru,
adresátom ponuky a v zmysle zákona podľa V. Občianskeho zákonníka z roku 2013 je považovaná za spotrebiteľa.
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