
ODSTÚPENIE OD KÚPNO-PREDAJNEJ ZMLUVY

DODÁVATEĽ:                  ODBERATEĽ:

Miloš Uhrík
Vojtaššákova 898/121
027 44 Tvrdošín

IČO:  50813277
IČ DPH:  SK1071858271
Tel: 0949243982

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku na nižšie

uvedený tovar zakúpený vo Vašom internetovom obchode www.suzuki-diely.sk

Objednávka číslo:                                                 Faktúra číslo: 

Zo dňa (dátum vytvorenia objednávky):

Tovar doručený zákazníkovi dňa (dátum prevzatia):

Objednávka cez E-SHOP 

Identifikácia a popis zakúpeného tovaru

Kód tovaru:                                                          Počet Kusov:

Poznámka:

Požadovanú sumu vrátiť na bankový účet číslo (IBAN):

Tovar je potrebné poslať na adresu prevádzky bez dobierky. Uhrík Miloš / suzuki-diely, Vojtaššákova 898, 02744 
Tvrdošín

Tel: 0949243982
Email: info@suzuki-diely.sk

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže 
využiť len spotrebiteľ.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, 
nepoškodený, nepoužívaný a podľa možností v originálnom obale. Vrátenie originálneho dielu je možné iba 
spolu s originálnym štítkom SUZUKI. 

Vrátený tovar neodosielajte na dobierku. Tovar odoslaný späť na dobierku nebude prevzatý.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou 
dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke 
dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z 
viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva 
opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od 
zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Interná smernica:

 Pri vrátení tovaru Vám bude vrátená suma za vrátený tovar, nie suma za poštovné.
 Pri vrátení tovaru, resp. časti tovaru z objednávky pri ktorej bolo poštovné zdarma ( nad 100€ ), po 

jeho vrátení klesne hodnota tovaru z tejto objednávky pod 100€, bude Vám zo sumy za vrátený tovar 
odpočítaná suma dopravy 5,5€.

 Elektrické a použité diely nie je možné vrátiť. Neodbornou montážou alebo inou poruchou na vozidle 
môže dôjsť k poškodeniu elektrického dielu a pri jeho následnom vrátení mi nemáme možnosť overiť 
či vrátený diel nie je poškodený. 

V dňa       ....................................................                                   podpis ................................................................
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