VRÁTENIE TOVARU / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(na tovar zakúpený cez gril-terasa.sk)

Faktúra číslo:

Spotrebiteľ:

IČO:
IČ DPH:

OMNI Energy s.r.o.
Medveďovej 17
851 04 Bratislava
SLOVENSKO
47919116
SK2024141845

Bankové spojenie:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC) Kód:

Slovenská sporitelňa a.s.
5062163027/0900
SK2024141845
GIBASKBX

Adresa:

DODÁVATEĽ:

ORSR Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 100675/B

Telefón/Email:

Dátum predaja:
Spotrebiteľ odstupuje v súlade s ust. §7 ods. 1 zákona č. 112/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielakovom predaji v znení neskorších
predpisov od zmluvy uzavretej s OMNI Energy s.r.o. Medve´dovej 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47919116, IČ DPH: SK2024141845. Vrátenie tovaru do 14 dní je nutné
uskutočniť kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty zaslaním na adresu: OMNI Energy s.r.o., Klincova 35, 821 08 Bratislava.
Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je
zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť
zachovaná. V prípade vady tovaru, ktorú spôsobil spotrebiteľ, predávajúci/dodávateľ neprevezme. Balíky zaslané na dobierku nebudú prevzaté. Doporučujeme
balík poistiť. Dopravné náklady hradí spotrebiteľ. Podľa zákona č. 112/2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielakovom predaji v znení
neskorších predpisov je spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá kupuje tovar a ten jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Spotrebiteľ svojim
podpisom potvrdzuje správnosť údajov. Spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov. Kúpna cena bude spotrebiteľovi vrátená po kontrole tovaru
najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Názov tovaru:

Počet ks:

Dôvod vrátenie tovaru (Táto informácia nie je povinná, ale môžete nám pomôcť zlepšiť naše služby):

Číslo účtu / kód banky pre vrátenie peňazí

Dátum, Podpis

/
Vyplňte prosím hrubo orámované časti, podpíšte, zašlite na info@gril-terasa.sk a pribalte k tovaru spolu s faktúrou – daňovým dokladom.

Vystrihnite a nalepte na balík s tovarom.

OMNI Energy s.r.o.
Klincova 35
821 08 Bratislava
Slovensko

