Názov predajcu

Zákazník:

Meno a priezvisko:
Ulica a číslo domu:

www.motosvet.sk
MOTOSVET, s.r.o.
Osloboditeľov 62
040 17 Košice

IČO: 36604917
DIČ: 2022155058
IČ DPH: SK2022155058

PSČ a obec:

e-mailová adresa:
Telefónne číslo:

Týmto oznamujem, že si uplatňujem svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Vraciam tu nižšie uvedený tovar na adresu: MOTOSVET, s.r.o Osloboditeľov 62, 040 17 Košice

Názov tovaru

Množstvo

Ustanovenie paragrafu 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávňuje spotrebiteľa vrátiť tovar
bez udania dôvodu a odstúpiť tak od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri
nákupe v "kamennom" obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností tovaru. Odskúšať však neznamená
začať tovar používať a potom vrátiť. Vrátený tovar musí byť čistý, nepoškodený a musí obsahovať všetky súčasti (vrátane
dokumentácie).
V súlade s ustanovením paragrafu 10, odsek 4 tohto zákona, "Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré
vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti tovaru".

Internetový obchod motosvet.sk vám musí peniaze vrátiť do 15 pracovných dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Túto
lehotu môže predajca predlžiť v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ste ho poslali späť. Vrátanie kúpnej ceny
musí zahŕňať náklady na poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke tovaru. Obchodník však môže účtovať dodatočné dodacie náklady,
ak ste výslovne žiadali o neštandardnú (expresnú) dodávku. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu budete musieť zaplatiť vy.

Údaje pre vrátenie peňazí:

Číslo účtu v tvare IBAN:................................................................................................................................
(číslo účtu si poriadne prekontrolujte)
Názov peňažného ústavu:.............................................................................................................................
Meno držiteľa účtu:.....................................................................................................................................
Číslo faktúry: ..............................................................................................................................................
Dátum, miesto:

Podpis kupujúceho:

