
—

—

Strana 1/1© 2023 m:zone s.r.o.

LEHOTA VRÁTENIA TOVARU

VYHLÁSENIE

ADRESA VRÁTENIA TOVARU

VRÁTENIE PEŇAZÍ

—

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA
NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od obchodnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote
14 dní. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred
uplynutím 14 dňovej lehoty. Lehota na odstúpenie od zmluvy začne plynúť
odo dňa keď:

a) Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,
b) Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,

ktorý bol dodaný ako posledná časť / posledný diel, v prípade, že sa tovary
objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú postupne —
oddelene, alebo tovar pozostáva z viacerých dielov alebo kusov.

Ak je predmetom kúpnej zmluvy kúpa tovaru, môžete od kúpnej zmluvy
odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Priame
náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom
rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, ktoré priložíte
k vrátenému tovaru — na tento účel môžete použiť vzorový formulár na
odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete pri obchodných podmienkach v e-maili
objednávky alebo na webovej stránke www.mzone.sk/obchodnepodmienky.
Pre lepšiu čítateľnosť odporúčame vypĺňať formulár digitálne (kliknutím na
jednotlivé políčka napríklad v aplikácii Preview [macOS], Acrobat Reader
[macOS, Windows], prípadne priamo po otvorení v Phone/ iPade).
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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. Ich úhrada
bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe,
pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania
akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného
tovaru späť. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku
zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie
povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Platba bude vrátená do 14 dní na
Vami uvedený bankový účet zadaný vo formulári.

Účinnosť tohto poučenia o uplatnení práva je odo dňa: 21. 2. 2023

http://www.mzone.sk/obchodnepodmienky

