FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

xaurum

verzia: 1. 4. 2021

Adresa pre príjem tovaru: Xaurum, s.r.o., Jána Francisciho 1731/29, 054 01 Levoča

INFORMÁCIE O PREDÁVAJÚCOM

INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽOVI

Obchodné meno
Ulica a číslo
Obec
PSČ
Telefón
E-mail
IČO
DIČ / IČ DPH

Meno a priezvisko
Firma
IČO / IČ DPH
Ulica a číslo
Obec
PSČ
Telefón
E-mail

Xaurum, s.r.o.
Jána Francisciho 1731/29
Levoča
05401
+421948224484
info@xaurum.sk
46607536
SK2023504824

INFORMÁCIE O TOVARE NA ODSTÚPENIE (vypisuje spotrebiteľ )
Číslo faktúry:

1. Výrobca a model:
2. Výrobca a model:
3. Výrobca a model:
4. Výrobca a model:

Suma:

Dátum dodania tovaru:
€
DEŇ MESIAC

ROK

Tovar bol zakúpený v elektronickom obchode / číslo objednávky:

Vrátiť platbu alebo jej alikvotnú časť žiadam:
prevodom na bankový účet IBAN:
naspäť na platobnú kartu (v prípade platby za tovar kartou akceptujeme len túto metódu vrátenia peňazí, ak bude zo strany kartovej spoločnosti prípustná)
Týmto oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpno-predajnej zmluvy za vyššie uvedený tovar (časť tovarov alebo všetky).
Dôvod odstúpenia:
Poučenie spotrebiteľa:

Tovar by mal byť v neporušenom obale!

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo od dodania tovaru. Výnimky a podmienky sú stanovené v Obchodných
podmienkach v článku 6. Vyplnený formulár nám zašlite elektronicky alebo doporučenou poštou. Po odstúpení zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti
s uzavretím zmluvy, najmä však kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady - najmä prepravné, ak bol automaticky zvolený iný (a zodpovedajúci) druh doručenia, ako
je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame - s hodnotou 3,50€ alebo v hodnote 3,50€, aj keď bol poskytnutý bezplatne. Platby vám budú vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní od toho, čo nastane neskôr: keď nám bude doručený vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo dňom obdržania vráteného tovaru vrátane
dodania všetkého, čo ste na základe kúpnej zmluvy získali. Tovar naspäť na dobierku nezasielajte, pretože najprv ho je potrebné prekontrolovať. V tomto prípade zásielku
neprevezmeme.

Tovar zasielam cez kuriérsku spoločnosť:

Predpokladaný termín doručenia:

(Náklady na spätné zaslanie tovaru znáša zákazník; priložiť pôvodné obaly, kvalitne zabezpečiť proti poškodeniu a zásielku odporúčame poistiť minimálne na hodnotu tovaru.)

Miesto:

Dátum:

Podpis spotrebiteľa:

V

POZNÁMKY PREDÁVAJÚCEHO (vypisuje predajca)
Doručenie odstúpenia:

Prijatie tovaru:

I. Poznámky; II. Vyjadrenie k stavu tovaru, III. Riešenie:

Vybavenie:
Odoslanie tovaru spotrebiteľovi:
Uhradená suma:

Vybavil a kontroloval:

*Pokračujte na druhej strane

Pečiatka a podpis

€

