
MARCUS TRADE, s.r.o., Oravský Podzámok 132, 027 41  Oravský Podzámok

Bank: Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK2309000000000323957667
SWIFT: GIBASKBX

Tel.: +421 43 238 82 82
Fax: +421 43 238 82 83
Email: info@marcustrade.sk

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

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 (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“)
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

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

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

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

E-Mail:                              .......................................................................................... .....
(ďalej len „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ust. § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy
uzavretej s predávajúcim, obchodnou spoločnosťou MARCUS TRADE, s.r.o, so sídlom: Oravský Podzámok 132, 027 41
Oravský Podzámok, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 50819/L, IČO: 44624310,
DIČ: 2022756802 (ďalej len „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v zákonom ustanovenej lehote 14 dní zakúpený tovar:

Číslo objednávky: .............................................................................................

Dátum objednávky: .............................................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru):

....................................................................................................................................................................... ..............

................................................................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................. ........................................................

Predávajúci je v zmysle ust. § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od
spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad
rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť v hotovosti/na číslo účtu IBAN*: ................................................

*nehodiace sa prečiarknite (vrátenie tovaru v hotovosti je možné len pri osobnom vrátení tovaru a do zákonom ustanovenej
výšky)

Podrobné informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy sú uvedené na stránke ................................. v časti "Všeobecné
obchodné podmienky".

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

V .............................., dňa ..............................

..............................
podpis spotrebiteľa


