
SPORTISIMO SK s.r.o.
Einsteinova 18
851 01  Bratislava

+421 220 570 870
eshop@sportisimo.sk

CHCETE TOVAR Z E-SHOPU
VYMENIŤ ALEBO VRÁTIŤ?

  VÝMENA
» do 30 dní od doručenia (členovia Klubu do 90 dní)
»  za akýkoľvek tovar (za drahší doplatíte, za lacnejší

vám vrátime peniaze)
»  tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, vrátane

prípadného príslušenstva 

  VRÁTENIE
» po dľa zákona do 30 dní od doručenia (členovia Klubu do 90 dní)
»  obratom vám vrátame peniaze
»  tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, vrátane

prípadného príslušenstva 

Tovar zabaľte, priložte doklad o nákupe a vyplnený formulár (na 
druhej strane) a odošlite na vlastné náklady (nie na dobierku, ani 
s uložením na poštu!) na dole uvedenú adresu. Keď ho obdržíme, 
dáme vám vedieť.

OSOBNE
V KTOREJKOĽVEK 

PREDAJNI
Pre rýchlejšie vybavenie 

si pripravte doklad
o nákupe.

ODOSLANÍM

CHCETE TOVAR Z E-SHOPU ĎAKUJEMEZA VÁŠ NÁKUP!
Športové tipy a inšpirácienájdete na našichsociálnych sieťach.

Je to jednoduché. Stačí prísť do predajne s tovarom
alebo ho poslat späť spolu s vyplneným formulárom
z druhej strany.



Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o kúpe tohto tovaru:
Číslo faktúry/daňového dokladu:    Dátum objednania:  

Údaje spotrebiteľa:
Meno a priezvisko:  
Adresa:  
Telefón:    E-mail:   

Tovar prosím zašlite na adresu: SPORTISIMO SK, s.r.o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, alebo vráťte 
v ktorejkoľvek predajni Sportisimo SK s.r.o., a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. 
Predĺženie lehoty na vrátenie/výmenu tovaru na 90 dní platí len pre zákazníkov, ktorí nakúpili ako 
registrovaný zákazník.

Dôvod vrátenia tovaru:

POŽIADAVKA NA VÝMENU TOVARU/ 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY DO 30 DNÍ

  Nezodpovedá veľkosť
  Nezodpovedá popisu 
  Nezodpovedá fotografii

 Zistená závada
 Chybne zaslané
 Nesplnilo moje očakávania

 Iný důvod

Tovar k vráteniu:

Kód produktu Názov produktu Počet/ks Veľkosť Cena

Novo objednaný tovar:

Kód produktu Názov produktu Počet/ks Veľkosť Cena

Pri odstúpení od zmluvy vám vrátime peniaze rovnakým spôsobom, akým bola objednávka 
zaplatená. V prípade platby na dobierku uveďte prosím číslo účtu.

 na bankový účet:   /

 šekom na meno a adresu:  
 na účet, z ktorého bola objednávka zaplatená.

Dátum a podpis:  
Pre viac informácií navštívte: 
www.molo-sport.sk/vymena-a-vratenie-tovaru/
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