
Prilož tento formulár k tovaru a označ svoju požiadavku:

Číslo objednávky:
_________________________________________________________________________________________________

Požiadavka, dôvod vrátenia alebo reklamácie tovaru:
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Meno a priezvisko:
_________________________________________________________________________________________________

Telefón: E-mail:
______________________________________________         _______________________________________________

IBAN: BIC: 
______________________________________________         _______________________________________________
Ak bola platba za tovar prevedená dobierkou, peniaze za vrátený tovar obdržíš na uvedený bankový účet.
V prípade platby inou formou budú peniaze vrátené rovnakým spôsobom, akým bola prevedená pôvodná platba.

Adresa bude použitá z pôvodnej objednávky. Ak chceš uviesť inú, kontaktuj náš zákaznícky servis.
 
Výmena alebo vrátenie tovaru

Nepoužitý tovar môžeš bez akéhokoľvek problému zaslať na výmenu alebo vrátiť do 30 dní. Tovar nesmie vykazovať známky používania alebo 
prania, inak nebude výmena alebo vrátenie možné a tovar bude zaslaný späť. Tovar nám pošli ako obyčajnú zásielku (nie na dobierku) ideálne 
v originálnom balení s kópiou faktúry a s týmto vyplneným formulárom. Stručne prosím popíš, prečo ho vraciaš. Bez vyplnenia týchto údajov nie 
je možné požiadavku korektne vybaviť. Tovar zaslaný Slovenskou poštou formou Balík na poštu nie sme bohužiaľ schopní prijať. Ak bola platba 
za tovar prevedená dobierkou, peniaze za vrátený tovar obdržíš na uvedený bankový účet. V prípade platby inou formou budú peniaze vrátené 
rovnakým spôsobom. Ak vraciaš celú objednávku, vrátime ti aj poštovné, ktoré si uhradil spoločne s objednávkou. Podľa zákona máme na vy-
bavenie žiadosti a vrátenie peňazí 14 dní od doručenia tovaru na našu adresu, ale pokúsime sa všetko vyriešiť čo najskôr. Náklady na dopravu 
spojené s vrátením alebo výmenou tovaru platí, podľa ustanovenia § 1820 odst. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka, zákazník. Pri prvej výmene ti 
pošleme nový tovar zdarma, ďalšie výmeny v rámci jednej objednávky už budeme účtovať podľa platného cenníka. Pri výmene zasielame tovar 
rovnakým spôsobom, ako bolo zvolené v objednávke. 

Reklamácia tovaru

Záručná lehota a reklamačný rád firmy STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o. sa riadi obecne platnými právnymi predpismi. Každý zákazník e-shopu má 
nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od vystavenia daňového dokladu. Sme povinní vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej 
uplatnenia. Tovar na reklamáciu nám zašli na nižšie uvedenú adresu ako obyčajnú zásielku (nie na dobierku) s kópiou faktúry a s vyplneným 
reklamačným formulárom. Vyplň dôvod reklamácie. Všetky reklamácie prijímame iba písomnou formou. Ak si chceš zásielku poistiť a mať k 
nej potvrdenku, využi napr. služby Slovenskej pošty a zašli nám tovar ako Doporučený balíček alebo Balík do ruky. Tovar zaslaný Slovenskou 
poštou formou Balík na poštu nie sme bohužiaľ z technických dôvodov schopní prijať. Za vadu nie je možné považovať zmenu na materiáli 
odpovedajúcu dĺžke užívania ani závady spôsobené nesprávnou údržbou alebo nesprávnym používaním výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:
• Neodborným použitím tovaru. • Mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním. • Poškodenie ohňom a inými živlami

Pri zistení závady je nutné tovar prestať používať a ihneď uplatniť reklamáciu. Ak tak neučiníš a dôjde následným používaním k zväčšeniu 
závady, vystavuješ sa riziku, že reklamácia nebude uznaná. 

Dátum: Podpis:
______________________________________________         _______________________________________________
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