
Formulár na odstúpenie od zmluvy
( Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy )

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a násl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
 poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar, ktorý som si objednal/a. V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z., uplatňujem si
 týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane  nákladov a dopravného  vo výške najlacnejšieho bežného
 dopravného u predávajúceho.

KUPUJÚCI PREDÁVAJÚCI

Názov**: ........................................ Obchodné meno: Educaplay s.r.o.
Meno a priezvisko**: ........................................ Ulica a číslo: Daxnerova 9
Ulica a číslo**: ........................................ Mesto: Žilina
Mesto**: ........................................ PSČ: 010 01
PSČ**: ........................................ Telefón: 041/ 55 55 901
Telefón: ........................................ E-mail: educaplay@educaplay.sk
E-mail: ........................................ IČO: 448 897 80

DIČ/IČ DPH: SK202 287 54 92

Tovar bol objednaný prostredníctvom: E-shop E-mail Obch.zástupca
Pošta Fax Telefón

Objednávka číslo**: ........................................
Dátum objednania**: ........................................
Dátum prevzatia**: ........................................
Číslo faktúry: ........................................

Žiadam o vrátenie: Plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
Čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy)
Vrátený tovar a počet kusov (ak vraciate časť tovaru): *, **

Požadovaná hodnota k vráteniu: ........................................ Prevodom na č.účtu:........................................

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa
 doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar alebo nie je preukázané zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.

V........................................ Dňa........................................ Podpis**........................................
(v prípade zaslania písomného odstúpenia od zmluvy)

(* Ak sa Vám nezmestí popis tovarov do vyznačeného priestoru, pokračujte na druhej strane ) (** Povinný údaj)


