
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 nasledujúcich Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

e – shop : www.janavi.sk

Predávajúca: Jana Vitkovičová-JANAVI, Kalininova 668/17, 066 01 Humenné, 
                       telefón: +421946 610 051, e-mail: info@janavi.sk, IČO: 45 539 910, DIČ: 1082854014  

Kupujúci (a): Meno a priezvisko : …………………………………………………………………
                                  Adresa bydliska :     ……………………………………………………….
                                                         ……………………………………………………….
                        Telefón / e-mail :     ……………………………………………………….

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kupnej zmluvy na tento tovar / od zmluvy o 
poskytnutí tejto služby, ktorý(ú) som zakúpil (a) prostredníctvom e-shop www.janavi.sk  :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tovar   mi bol doručený dňa ( deň prevzatia ) : ………………… Číslo faktúry : …………..
Žiadam preto o vrátenie : ( označte len jednu možnosť )
a.) plnej sumy faktúry ( všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy )
b.) čiastočnej sumy faktúry ( len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od  
     zmluvy ). Názov vráteného tovaru  a počet kusov ( iba ak vraciate len časť predmetu  
     zmluvy ): ………………………………………………………………………………………
     ………………………………………………………………………………………………….
Požadovaná suma k vráteniu: …………………………………………………………………

Požadovanú sumu mi vráťte: ( označte len jednu možnosť )
a.) poštovou poukažkou na moju adresu
b.) na môj účet ( IBAN SK ) : ……………………………………………………………………..

V zmysle § 10 Zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa 
odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu..

V  …………………………...        dňa ………………….    Podpis ……………………    

   nehodiace sa škrtnite

 slovo „tovar“ môže byť nahradené slovom „služba“ bez nutnosti úpravy textu
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