Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Bellakabelky.sk
Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch
odo dňa, keď Vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je
zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Platba za
zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Náklady spojené s vrátením alebo výmenou tovaru v plnej výške nesie kupujúci. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom a pribalenými darčekmi. Bellakabelky.sk nezodpovedajú za tovar, ktorý bol poškodený alebo stratený pri preprave od klienta späť. Odporúčame,
aby klient vhodne zabalil tovar a vyžiadal si potvrdenie o odoslaní tovaru ako dôkaz pri strate tovaru. V prípade záujmu
uplatnenia vrátenia/výmeny tovaru prosím vyplňte tento formulár a pošlite ho na našu adresu spolu s tovarom, ktorý chcete
vrátiť. Predávajúci je spoločnosť E-comm invest s.r.o., Svätoplukova 3, 903 01 Senec, IČO: 50 618 512, DIČ: 2120396322.

Doručovacia adresa:
Bellakabelky.sk
Mlynská 312/16, 925 22 Veľké Uľany

Vrátené produkty:
Dôvod vrátenia: (informačne)
1. Nepáči sa mi kvalita produktu.				
2. Nepáči sa mi farba produktu.				
3. Produkt bol chybný.						
4. Prišiel mi iný produkt, ako bol objednaný.
Číslo produktu

Farba

Počet

5. Produkt vyzeral na fotke inak.
6. Produkt prišiel príliš neskoro.
7. Iný dôvod.

Dôvod vrátenia (číslo z ponuky)

Cena

Vrátené produkty si žiadam :
1. vymeniť za iné produkty:
Číslo produktu

Farba

Počet

Cena

2. vymeniť za darčekový kupón v hodnote produktu/ov.
3. vrátiť peniaze za produkt na číslo účtu vo forme IBAN:
					
Meno a priezvisko klienta:						
ID objednávky:				
			
															
				
Dátum:

+421 948 152 820

www.bellakabelky.sk

Podpis:
Info@bellakabelky.sk

