Vrácení / výměna zboží
Jméno a příjmení, titul:.............................................................................................................................
Adresa bydliska:........................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................
Email:.........................................................................................................................................................
Odstupuje v souladu s ust. občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) § 1829 ve spojení s § 1818 a § 2106 v platném znění od smlouvy s firmou Loviu ,
s.r.o., Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45851948, IČ DPH: CZ684125893. Vrácení zboží je možné uskutečnit do 14 dnů od převzetí
zboží zasláním zboží na adresu: Loviu s.r.o., Palugyayho 40/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, nebo osobně na stejné adrese.
UPOZORNĚNÍ: zásilku na dobírku nepřebíráme

Číslo faktury/dodacího listu: ....................................................................................................................
Číslo objednávky: ......................................................................................................................................
Datum prodeje:.........................................................................................................................................
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Důvod vrácení tovaru:
Zboží

Důvod vrácení

Bankoví účet:.............................................................................................................................................
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použito, nachází se v originálním obalu (nebo v
jiném obalu stejně dobře chránícím proti poškození při přepravě) a není poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již
zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě 14 dnů od doručení
odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. V
případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je poškozené nebo neúplné (např. rozbitá stínidla,
chybějící spojovací materiál apod.), Vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném
akceptování objednávky nebo její část sníženou o hodnotu opravy na uvedení zboží do původního stavu. Prodávající vrátí při
platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu za zboží bez ceny za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s
objednáním zboží. Tím se rozumí poštovné kurýrem nebo logistickou společností.
Podle Zákona č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o
přestupcích ve znění pozdějších předpisů je spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání.

VÝMENA ZBOŽÍ
Obj. číslo

Název produktu

Ks

Výměna za
Obj. číslo

Název produktu

Ks

Obraz HAMBURG RADNICA 50x70 cm
sklo - vícebarevná

1

Příklad:
32508

Obraz HAMBURG ASTER 50x70 cm - sklo

1

30432

Spotřebitel svým podpisem potvrzuje správnost údajů.

Datum a podpis spotřebitele

