
Číslo faktury: Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefonický kontakt: E-mail:

IBAN pro vrácení peněžních prostředků:

SWIFT KÓD:

Název a druh zboží pro vrácení:

Důvod vrácení zboží:
Váš názor je pro nás důležitý. Sdílejte s námi důvod vrácení zboží a pomozte nám zlepšovat se. Děkujeme

Adresa pro vrácení zboží Dodatečné informace

BEMOSS s.r.o.

Rastislavova 12

94901 Nitra

+421902 117 806

Podmienky vrátenia

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv

Dňa: Vlastnoručný podpis:

BEMOSS s.r.o. IČO: 51985047 Číslo účtu: 5154286569/0900 TEL: +421908 489 749

Mechenice 103 DIČ: 2120855352 IBAN: SK49 0900 0000 0051 5428 6569 E-mail: office@bemoss.eu

95146  Podhorany IČ DPH: SK2120855352 SWIFT: GIBASKBX www.bemoss.cz

Slovenská republika

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 46664/N

Zboží ze sekce IHNED K ODBĚRU je možné vrátit do 14ti dnů od doručení. Zboží musí být vráceno v původním obalu, kompletní, v bezvadném 

stavu bez známek používání a poškození. Zboží musí být řádně zabaleno, aby se předešlo poškození při přepravě, případné poškození způsobené 

nedostatečným balením bude odečteno z částky, která se má zákazníkovi vrátit. Vrácené zboží musí obsahovat tento formulář pro vrácení zboží. 

Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato!

Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží platí, podle ustanovení § 1820 odst. 1 1 písm. g) Občanského zákoníku, zákazník.

Beru na vědomí, že vyplněním tohoto formuláře společnost BMEOSS® s.r.o., bude zpracovávat mé osobní údaje uvedené v této objednávce za 

účelem plnění smlouvy dle čl. 3. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Podľa § 7 ods. 6, 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 predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že 

vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může 

dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho 

spotřebitele,

Formulář pro vrácení zboží
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 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.

BEMOSS® group

Peněžní prostředky budou poukázány zpět na účet ve lhůtě 14 

dnů od obdržení vráceného zboží.

Zboží zaslané na jinou než udanou adresu pro vrácení zboží 

nebude akceptováno a bude vráceno zpět.

http://www.bemoss.cz/

