Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplnením formulára súhlasíte s odstúpením od zmluvy, a spracovaním OÚ spoločnosti OLIN TRAVEL s.r.o.)
Predávajúci :
Obchodné meno : OLIN TRAVEL s.r.o.

Sídlo / Adresa prevádzky : Štefánikova 53, 94901 Nitra

IČO: 51258153

DIČ: 2120658067

IČ DPH :SK 2120658067

Adresa webového sídla : www.omdekor.sk
Spotrebiteľ / Kupujúci :
Meno a priezvisko/Obchodné meno:
Adresa:
Email:
Telefón :
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na kúpu nasledujúceho tovaru / o poskytnutí nasledujúcej služby:

Tovar som zakúpil/a cez e-shop:
Dňa:
Číslo dokladu / faktúry:

Názov tovaru:
Popis :

Požadujem, nasledovné :
Vrátenie peňazí :

Platbu žiadam vrátiť (prosím zaškrtnite vybranú možnosť)
A. bankovým prevodom na účet číslo (IBAN):
B. poštovým poukazom na moju adresu:

Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy
o poskytnutí služby/ uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
Vyplnený formulár nám odošlite poštou, emailom alebo doručte osobne na adresu prevádzky počas otváracích
hodín. 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 na účet alebo poštovým poukazom podľa
spôsobu ktorý ste uviedli v tomto formulári.
Svojím podpisom udeľujem spoločnosti OLIN TRAVEL s.r.o., súhlas so spracovaním osobných údajov .
OLIN TRAVEL s.r.o., Štefánikova 53, 949 01 Nitra
IČO: 51258153

DIČ: 2120658067

IČ DPH :SK 2120658067

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, Vložka číslo: 44712/N zo
dňa 2.10.2019

V ........................ Dňa: .....................

Podpis spotrebiteľa: ..............................................................................

