Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy
1. Právo odstúpiť od zmluvy
1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.
1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni
uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako
prepravca) prevezmete tovar.
1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy
informovať spoločnosť Verner Vision s.r.o., so sídlom v Ostrave, identifikačné číslo: 25864793, formou
jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa
poštových služieb, alebo faxom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy,
ktorý však nie je povinnosťou.
1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy
pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
2.1 Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,
keď nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane
nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu
dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie
platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste
výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po
obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete chcete, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo
nastane skôr.
2.2 Znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v
dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s
povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

VERNER Vision s.r.o.
Ruská 818/37A
703 00, Ostrava Vítkovice
CZECH REPUBLIC

VZOROVÝ FORMULÁR
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum objednávky:

Číslo Vašej objednávky:
bola Vám zaslané v emailoch, alebo vyčítate z faktúry (položka VS)

VRÁTENÝ TOVAR: (Údaj nájdete v potvrdení objednávky alebo na faktúre)
KÓD ZBOŽÍ

NÁZOV TOVARU

VARIANTA

POČET

Meno a priezvizko:
Kontaktný telefon (mobil):
E - mail:

Prevodom čiastky na účet:
IBAN

SWIFT

DÔVOD VRÁTENIA TOVARU:
(nepovinný údaj, slúži pre našu potrebu a poučenie, čo by mohlo byť zle)

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov využívam svojho zákonného
práva a odstupujem od uzatvorenej kúpnej zmluvy týkajúcej sa uvedeného plnenia. Zaplatenú
čiastku, prosím, vráťte v zákonnej lehote vyššie uvedeným spôsobom.

v:

dňa:

ADRESA PRO ZASLÁNÍ ZBOŽÍ
VERNER Vision s.r.o.
Ruská 818 / 37A
703 00 Ostrava – Vítkovice
CZECH REPUBLIC

vlastnoručný podpis:

POUČENIE:
V prípade vrátenia tovaru, ku ktorému dostal zákazník darček zdarma, musí kupujúci s vráteným
tovarom vrátiť aj tento darček. V prípade, že ho kupujúci nevráti, bude mu odpočítaná cena darčeka
od ceny vráteného tovaru.
Tovar, ktorý chcete odosielať v rámci tohto odstúpenia od kúpnej zmluvy späť na našu adresu,
nesmie byť v žiadnom prípade použitý spôsobom, znehodnocujúcim tento tovar z hygienických
dôvodov pre následný predaj. Najmä porušené hygienické plomby u vlasových predĺžení (pásky,
gumičky), musí byť nepoškodený a kompletný vrátane príslušenstva ak obsahuje.
V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, ušpinený, poškodený alebo čiastočne opotrebovaný,
je spotrebiteľ povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka
nahradiť v peniazoch. To znamená že, bude plnenie spotrebiteľovi vyplatené v zníženej hodnote
zodpovedajúcej stavu a opotrebenie tovaru, kedy sme nútení odpočítať najmä hodnotu nákladov na
uvedenie tovaru do pôvodného stavu (pokiaľ je to možné, nový obalový materiál produktu, atď.)
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že najmä u vlasových predĺženia v dôsledku porušenia hygienických
plomb, neobornou manipuláciou atď. sa môže zníženie kúpnej ceny v určitých prípadoch vyšplhať až
na výške 90% ceny plnenia.
Tovar prosím zašlite na našu adresu poistenú zásielkou a uchovajte doklad o podaní pre prípad
nedoručenie prepravcom.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme, navyše zbytočne platíte za cenu dobierky.

