
 

 FORMULÁR NA VÝMENU / VRÁTENIE TOVARU / REKLAMÁCIU
 
tel.:+421 902 182 100 

 

 
 
ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU/
Ing. Slávka Skoršepová - PRESTIGE 
Golianova 5  
91702 Trnava  
  

POSTUP VRÁTENIA TOVARU / REKLAMÁCIE 
1. Vyplnený formulár spolu s tovarom zašlite na adresu na vrátenie tovaru 
2. Tovar nemôže javiť znaky opotrebovania, musí byť kompletný s neodstránenou visačkou. 
3.Tovar musí byť zabalený tak, aby sa pri zasielaní nepoškodil.
4. Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku (nebude prevzaté)

 
 
ID produktu/ názov produktu  
 
 
 
 
POŽADOVANÝ SPÔSOB RIEŠENIA REKLAMÁCIE 
 
Výmena 

 
 
Vrátenie peňazí 
Objednávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. 
Peniaze vraciame výlučne bankovým prevodom! Platby odošleme do 14 dní od prijatia vráteného tovaru.
O prevzatí vrátenej zásielky a o prevode sumy za vrátený 
Pri vrátení kompletnej objednávky sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť plnú sumu za vrátený tovar. 
Pri vrátení časti objednávky sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu plnú sumu za vrátený tovar. 
Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci.
Názov firmy: PRESTIGE - Slávka Skoršepová, Beňuš 427, 9764 Beňuš
 IČO:46732683    DIČ:  1085178534 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

        dátum a podpis 
 

FORMULÁR NA VÝMENU / VRÁTENIE TOVARU / REKLAMÁCIU

e-mail: ssprestige.office@gmail.com

 

ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU/ 

 
 
KUPUJÚCI/  

PRESTIGE  meno:  

adresa:  

tel.:  
e-mail: 
dátum objednania/prevzatia:  

                            číslo faktúry: 
 

POSTUP VRÁTENIA TOVARU / REKLAMÁCIE  
1. Vyplnený formulár spolu s tovarom zašlite na adresu na vrátenie tovaru  
2. Tovar nemôže javiť znaky opotrebovania, musí byť kompletný s neodstránenou visačkou.  
3.Tovar musí byť zabalený tak, aby sa pri zasielaní nepoškodil. 
4. Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku (nebude prevzaté) 

 

 
 
dôvod/popis chyby/ďalšie informácie 

POŽADOVANÝ SPÔSOB RIEŠENIA REKLAMÁCIE  
 
kód online rezervacie 
(za ktorý tovar si prajete vymeniť): 
 
 
Váš  IBAN:______________________________

Objednávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.  
Peniaze vraciame výlučne bankovým prevodom! Platby odošleme do 14 dní od prijatia vráteného tovaru. 
O prevzatí vrátenej zásielky a o prevode sumy za vrátený tovar Vás budeme informovať.  
Pri vrátení kompletnej objednávky sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť plnú sumu za vrátený tovar.  
Pri vrátení časti objednávky sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu plnú sumu za vrátený tovar.  

vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci. 
Slávka Skoršepová, Beňuš 427, 9764 Beňuš 

FORMULÁR NA VÝMENU / VRÁTENIE TOVARU / REKLAMÁCIU 

mail: ssprestige.office@gmail.com 

 

dôvod/popis chyby/ďalšie informácie  

(za ktorý tovar si prajete vymeniť):  

______________________________ 


