
Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy/výmenu tovaru

Tovar môžete zaslať, príp. priniesť predávajúcemu na adresu:

Peter Sádecký – SADESPORT
Hliníky 633/87 
017 01 Považská Bystrica

Predávajúci
Peter Sádecký – SADESPORT, 017 01 Mošteníkova 519/31, IČO: 46571566, DIČ: 1077703286, IČ
DPH:  SK  1077703286,  spoločnosť  je  zapísaná  na  Obvodnom  úrade  Považská  Bystrica,  č.
živnostenského registra:  330-19727,  e-mail:  sadesport@sadesport.sk, telefón bicykle:  +421 917
323 903; telefón doplnky: +421 948 624 664

Týmto oznamujem, že  odstupujem od zmluvy  uzatvorenej  so spoločnosťou Peter Sádecký -
SADESPORT v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. 
Ak vraciate len časť objednávky, uveďte názov/názvy vráteného tovaru do nasledujúcej tabuľky. V
prípade, že vraciate celú objednávku, nemusíte tovar uvádzať v tabuľke.

Číslo
objednávky

Číslo
faktúry

Odstupujem od celej zmluvy: áno / nie*

Názov produktu/produktov:

*nesprávne prečiarknite

Dátum prevzatia tovaru ..........................................…

Meno a priezvisko, telefón, e-mail a adresa kupujúceho:

Č. bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý si želáte vrátiť peniaze za tovar:

Podpis spotrebiteľa .......................................... 

Dátum ......................…



Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali produkt v obchode Sadesport.sk 

V prípade, ak ste sa rozhodli zakúpený tovar vrátiť, pozrite si nasledujúce

inštrukcie: 

Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia. Podrobné

podmienky pre vrátenie tovaru nájdete v odseku 5. v našich obchodných

podmienkach na stránke www.sadesport.sk. 

Tovar na vrátenie môžete doručiť:

 Osobne na našu predajňu v Považskej Bystrici

 Poštou na adresu: Peter Sádecký – SADESPORT, Hliníky 633/87, 017 01 

Považská Bystrica.

 Prostredníctvom Zásielkovne (neplatí pre bicykle, rámy, kolesá, detské sedačky) 

balík odovzdať na ktoromkoľvek výdajnom mieste a použiť kód: 90463160

K tovaru prosím priložte tento formulár, na jeho druhej strane uveďte v tabuľke číslo

faktúry, číslo objednávky a číslo bankového účtu. 

V prípade, ak si želáte tovar vymeniť za iný je nutné tovar najskôr vrátiť, a vytvoriť

novú objednávku.

Tovar prosíme vrátiť vždy najlepšie v stave, v akom ste ho preberali – bez známok

používania, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a v originálnom

obale. Predávajúci si môže nárokovať prípadné zníženie hodnoty tovaru, ak v

dôsledku zaobchádzania došlo ku použitiu tohto tovaru, jeho poškodeniu alebo sa

inak znížila jeho hodnota pred ďalším predajom. 

V prípade, ak vaša objednávka obsahuje aj darček, a vy ste sa rozhodli odstúpiť od

zmluvy v celom rozsahu, je potrebné spolu s tovarom vrátiť aj získaný darček. 
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