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

Meno a priezvisko  

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

Adresa + t. č. 

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

Č. objednávky 

 

1, Žiadosť o vrátenie peňazí (možné do 14 dní od prebrania zásielky) 
Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za (nepoužitý) tovar, ktorý bohužiaľ neplnil moju 
predstavu.  
ID KÓD: .............. (veľkosť): .............. Cena: ............ 
ID KÓD: .............. (veľkosť): .............. Cena: ............ 
ID KÓD: .............. (veľkosť): .............. Cena: ............ 

 

Sumu zašlite na: 
číslo účtu v tvare IBAN : ....................................................................................... 
 
2, Žiadosť o výmenu nepoužitého tovaru (možné do 14 dní od prebrania zásielky) 
Týmto, Vás žiadam o výmenu vráteného tovaru za požadovaný tovar. 
VRÁTENÝ TOVAR:                                POŽADOVANÝ TOVAR: 
ID KÓD: ............ veľkosť: .......... Cena: ........... ID KÓD: ............ veľkosť: .......... Cena: ........... 
ID KÓD: ............ veľkosť: .......... Cena: ...........  ID KÓD: ............ veľkosť: .......... Cena: ........... 
ID KÓD: ............ veľkosť: .......... Cena: ...........  ID KÓD: ............ veľkosť: .......... Cena: ........... 

     
Prípadný peňažný rozdiel vám zašleme na váš bankový účet (horeuvedený) 
Poštovné za výmenu tovaru s dobierkou je 1,5 € 

 
3, Reklamácia (možné do 24 mesiacov od prebratia zásielky na vady výrobného 
charakteru. Viac info. v obchodných podmienkach) 
Týmto u Vás reklamujem zakúpený tovar 
Stručný popis reklamácie: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Reklamovaný tovar: 
ID KÓD: ................. Veľkosť: ........... Cena: ........... 
ID KÓD: ................. Veľkosť: ........... Cena: ........... 
ID KÓD: ................. Veľkosť: ........... Cena: ........... 

 
 
 
V ............................. dňa: .......................... 
 
............................................................... 

         Vyplnil/a 
 
 
 

Tento formulár vyplňte a priložte k objednávke, prípadne do prílohy emailu a odošlite na 
info@babyoblecko.sk Vašu požiadavku začneme spracovávať keď nám bude doručený vrátený tovar. 
Ak formulár nejde vyplniť alebo uložiť, tak ho vytlačte, vypíšte a po prijatí vašej reklamácie/výmeny vám 
zašleme informačný e-mail. O výsledku budete následne informovaný spravidla do 3 až 14dní. K 
zaslanému tovaru nezabudnite priložiť doklad o kúpe. Tovar zasielajte doporučene, ale nie na dobierku! 

Adresa: Ing. Veronika Onuferová, Komenského 35, 07301 Sobrance 
Všetky ďalšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach, ktoré sú na stránke 

www.babyoblecko.sk  
Ak potrebujete viac informácií píšte na info@babyoblecko.sk 


