
Ak ti náš tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, do 14 dní od doručenia ho môžeš vrátiť. Tovar musí byť
nepoškodený, nepoužívaný a so všetkými visačkami. Tovar, ktorý si želáš vrátiť, nám spolu s fotokópiou faktúry
a týmto formulárom zašli na uvedenú adresu. Tovar prijatý na sklad prekontrolujeme a najneskôr do 14 dní od
prijatia zásielky ti vrátime sumu za tovar. V prípade, že nebude možná výmena alebo oprava poškodeného
tovaru , suma bude vrátená najneskôr do 14 dní na tvoj účet. 

IBAN:

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko, titul:   ...........................................................................................................................

Adresa:                               ...........................................................................................................................

Telefónne číslo:                ...........................................................................................................................

Mail:                                    ...........................................................................................................................

Číslo (ID) objednávky:    ............................................................................................................................

Dátum a podpis:             ............................................................................................................................

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom:

Názov/ katalógové číslo tovaru, ktorý vraciaš a dôvod vrátenia: 

Obchodné meno: GLETT s.r.o.                     
reg.: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vl. č. 59002/L Sídlo: U Hluška, Chalupkova 159/6, 022 01 Čadca 
 IČO: 47 040 513  DIČ: 2023772212  IČ DPH: SK2023772212  email: info@relleciga.sk  tel.: 0911741836                                             

Číslo účtu pre vrátenie platby za tovar:

Adresa pre vrátenie/ výmenu pre SR zákazníkov:
RELLECIGA 
Glett s.r.o.
Okružná 97
02204 Čadca
+421 911 741 836 , info@relleciga.sk

UPOZORNENIE! :
Balíček s vráteným tovarom, prosíme,
neposielaj na dobierku. Takúto zásielku
nemôžeme prebrať!
Ďakujeme za pochopenie.

finančné prostriedky za tovar ti budú vrátené po kontrole vráteného tovaru, najneskôr do 14 kalendárnych dní
 v prípade, že vrátením tovaru klesne hodnota objednávky na získanie darčeka zadarmo, je potrebné vrátiť aj darček


