
Predávajúci: FR Company s.r.o
Ruskov 341,

04419 Ruskov,  okres Košice-okolie

Kupujúci:

Tovar je potrebné poslať na adresu prevádzky bez dobierky: FR Company s.r.o. , Ruskov 341 ,04419 Ruskov

POUČENIE:

* - označiť správny údaj

Adresa:

do 14 dní od doručenia tovaru

    Odstúpenie od zmluvy

IČO: 51006201  DIČ: 2120561212

email: fr@fr-auto.sk

tel.: 0915858677, 0915 359783

Meno a Priezvisko:

e-mail:

tel.:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku na nižšie 

uvedený tovar zakúpený vo Vašom internetovom obchode 

www.fr-auto.sk.

č. objednávky: č. Faktúry:

číslo produktu: Počet ks:

Objednané dňa: Objednávka cez: e-shop    -    telefón *

Doručené dňa: Ako: Kuriér  -  Pošta  -  Box  *

Zaplatené: Áno   -   Nie * Ako: Prevod  -  Karta  -  Dobierka  *

Identifikácia tovaru

číslo produktu: Počet ks:

číslo produktu: Počet ks:

V...................................... dňa..........................Podpis...............................

Poznámka:

Vrátenie peňažných prostriedkov 

poukázať na účet (IBAN):

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14dní odo dňa keď Vy alebo 

Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na 

odstúpenie od kúpnej zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu za tovar a nákladov na 

doručenie tovaru k Vám. Uhrádza sa len najlacnejší spôsob doručenia aký sa aktuálne ponúka.  Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo 

dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ 

ste uvedením IBAN čísla Vášho bankového účtu nedali súhlas s úhradou na Váš bankový účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar 

Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po uplynutí zákonnej lehoty. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla 

spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate 

Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte v zmysle zákona za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v 

čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností

a funkčnosti tovaru.


