ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ
NA DIAĽKU
v zmysle § 7 a nasl. 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 o a zmene a doplnení niektorých zákon

KUPUJÚCI
Meno
a priezvisko/Názov
spoločnosti
Ulica a číslo
Mesto
PSČ
Telefón
E-mail
IČO
DIČ
IČ DPH

PREDÁVAJÚCI
Názov spoločnosti

PEBA SK s.r.o.

Ulica a číslo
Mesto
PSČ
Telefón
E-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Gudernova 14
Košice –mestská časť Západ
040 11
0908 196 700
info@peba-sk.sk
51 474 301
2120717819
SK2120717819

Oznamujem Vám, že odstupujem od kúpnej zmluvy.
Tovar som zakúpil/a vo Vašom e-shope (internetová stránka):
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka č.

zo dňa

Číslo faktúry:

zo dňa:

Tovar mi bol doručený dňa:
Predmetom odstúpenia od zmluvy je všetok tovar ☐
Predmetom odstúpenia od zmluvy je časť tovaru ☐ (uveďte popis tovaru a počet ks)

Suma požadovaná za vrátený tovar (eur):
Sumu za vrátený tovar si žiadam vrátiť na účet (IBAN):
K zásielke prikladám
☐ kópiu faktúry*

☐ odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

☐ tovar, ktorý je predmetom odstúpenia

Poučenia
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 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.
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 vrátený tovar, alebo
nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
Tiež beriem na vedomie, že najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy som povinný zaslať tovar
predávajúcemu.

Ochrana osobných údajov
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súvislosti s odstúpením od zmluvy podľa zákona NR SR č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) - GDPR (General Data Protection Regulation).

V

Dňa
Podpis, pečiatka

Tovar spolu s dokladmi pošlite na adresu: PEBA SK s.r.o., Gudernova 14, Košice

Spôsob vybavenia (vypĺňa predávajúci):
Odstúpenie doručené dňa:
Vybavoval:

Tovar doručený dňa

Vrátenie peňazí dňa:

