
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát (predávajúci) 

Internetový obchod:

Spoločnosť: 

So sídlom: 

IČ:

E-mailová adresa:

Telefónne číslo: 

FEXI (fexi.sk)

BOIS Slovakia s.r.o.

V Bratislave na ulici Gajova 4

52015785

info@fexi.sk

+421 940 654 405

Adresa pre zasielanie reklamácií

Spoločnosť: 

Adresa: 

BOIS Slovakia s.r.o.
- ID 17884,  Frogman s.r.o.

Bratislavská 1804,
Trenčín 911 05

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Upozornenie

5.1    Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z, nemožno okrem iného odstúpiť 

od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej 

zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný 

s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral 

a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky 

alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

-

Na rolety vyrobené na zákazku sa nevzťahuje možnosť vrátenia do 14 dní, pozri obchodné podmienky:

T: +421 940 654 405 E: info@fexi.sk IČ: 52015785W: www.fexi.sk

Nekompromisná kvalita
za najlepšie ceny

Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vytlačiť, 

podpísať a poslať naskenovaný na e-mailovú adresu info@fexi.sk, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom. 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:



T: +421 940 654 405 E: info@fexi.sk IČ: 52015785W: www.fexi.sk

Nekompromisná kvalita
za najlepšie ceny

1) Datum objednávky / Datum obdržení:

2) Číslo objednávky:

3) Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu)

4) Jméno a příjmení spotřebitele:

5) Adresa spotřebitele:

6) E-mail:

7) Telefon:

Prosíme, doplňte:

V (doplňte město)

dne (dnešní datum)

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)


