
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
  

 

FAVAB s.r.o., Jaskový rad 217, Bratslava 831 01
IČO: 313 313 78, DIČ: 2020335669, IČ DPH: SK2020335669

Adresa na vrátenia tovaru: FAVAB s.r.o., Ul. SNP 339/16, 92203  VRBOVÉ

shop.favab@gmail.com, tel.č. +421 911 974192

reklamácia číslo:                                                                                      objednávka číslo: 

 
 

 

 

 

Priezvisko, meno, spoločnosť:

Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ):

Kontakt (e-mail, mobil, pevná linka):

 
 

 

 

 

Prevodom na účet (uveďte IBAN):

Číslo faktúry a dátum kúpy tovaru:

Názov zakúpeného tovaru:

Odstupujem v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení ďalších predpisov od zmluvy uzavretej s:

FAVAB s.r.o., Jaskový rad 217, Bratslava 831 01

Spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Akékoľvek poplatky spojené s prepravou tovaru pri jeho vrátení hradí zákazník sám a nie sú preplácané firmou Favab s.r.o. 
(plat od 31.8.2019).
Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od 
zmluvy.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto 
obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijate formulára.

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci 
znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju 
povahu obvyklou poštovnou cestou.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než 

mu kupujúci tovar odovzdá – resp. nedoručí. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený, 
neznečistený a nepoužitý - v pôvodnom stave a obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci 
oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov ochranné rúška a spodné prádlo nevymieňame.

 V dňa 

Podpis zákazníka 

 


