
ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY (V LEHOTE 14 DNÍ) 
Vyplňte a zašlite tento formulár spolu s tovarom na adresu: 

    SAM služby s. r. o., Tajov 96, 976 34 Tajov

Kupujúci – spotrebiteľ: 

Meno a priezvisko: 
Bydlisko: 
Telefónne číslo: 
E – mail: 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim: 

Michaela Janková –  
osvedčenie Obvodným úradom Banská Bystrica odbor ŽP č. OU-BB-OZP1 – 2018/028895-2 číslo ŽR 620-28812. 

Číslo faktúry: 
Číslo objednávky: 
Dátum predaja: 

Dôvod odstúpenia od zmluvy (nepovinné): 

☐Tovar mi nevyhovuje
☐Našiel / Našla som lacnejší
☐Iný dôvod:

Kúpna cena bude vrátená: 

Bezhotovostným prevodom na bankový účet IBAN: 

............................................................................ 

Dátum a podpis kupujúceho – spotrebiteľa 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na 
doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, 
ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o 
odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od 
zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho 
zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr . 

SAM služby s. r. o., IČO 55 04 19 73, DIČ 2121845539 so sídlom Tajov 96, Tajov 976 34, 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 45064/S
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