fOrmulár na Odstúpenie Od zmluVy
kupujúci:

fOrmulár
na Odstúpenie
Od zmluVypredáVajúci:
Reklamačný
foRmuláR

Meno a priezvisko:

In Harmony, s.r.o.
predáVajúci:
Hrachová 6
TOYETO
s.r.o.s.r.o.
In
Harmony,
821
05 Bratislava
Kukuričná
Hrachová
61
IČO:
36673153
831DPH:
03 Bratislava
821
05
Bratislava
IČ
SK2022243333
51725479
IČO: 36673153
SK2120779100
IČ
DPH: SK2022243333
adresa
na VráTenie

kupujúci:

Meno a priezvisko:
Ulica/č. domu:
Ulica/č. domu:

ToVaru:
adresa na VráTenie
In Harmony, s.r.o.
ToVaru:

PSČ, Mesto:

Hrachová 4
TOYETO
s.r.o.s.r.o.
In
Harmony,
821
05 Bratislava
Pri Šajbách
41
Hrachová
83106
Bratislava
821 05 Bratislava
Bratislava

PSČ, Mesto:

Vec: Odstúpenie Od zmluVy

TýmTo
Vám oznamujem,
že odsTupujem od zmluVy na TenTo ToVar: vypíšte zoznam tovaru,
Vec: Odstúpenie
Od zmluVy
Reklamácia
tovaRu

alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený

nasledovný
TýmTo Vám oznamujem, že Reklamujem
odsTupujem od
zmluVy natovaR:
TenTo ToVar: vypíšte zoznam tovaru,

alebo
aspoň
číslo
objednávky
a číslo faktúry,
na základe
ktorých Vám
bol tovar
vypíšte
názov
tovaru
a číslo eshopovej
objednávky,
pokladničného
bloku,
alebodoručený
faktúry

dáTum objednania ToVaru: vypíšte dátum objednávky
dáTum objednania ToVaru: vypíšte dátum objednávky
dáTum prijaTia ToVaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený
dáTum prijaTia ToVaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený
dôVod odsTúpenia od zmluVy: nie je povinnosťou ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám
môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb
uveďte,
reklamujete
produkt,
závadu vyplnením nám
dôVod odsTúpenia
zmluVy:
nie prečo
je povinnosťou
ho zakúpený
uvádzať, avšak
jehopopíšte
dobrovoľným
Reklamácie od
tovaRu:
môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

peňažné prosTriedky žiadam VráTiť na číslo účTu: uveďte Vaše číslo účtu
odborné posúdenie reklamovaného produktu: vyplní predávajúci
peňažné prosTriedky žiadam VráTiť na číslo účTu: uveďte Vaše číslo účtu
bankoVé spojenie: uveďte názov banky
konečné riešenie reklamácie: vyplní predávajúci
bankoVé spojenie: uveďte názov banky
s pozdraVom uveďte Váš podpis

dáTum:

s pozdraVom uveďte Váš podpis

dáTum:

