
Podpísaním formulára potvrdzujete, že všetky údaje sú správne a dávate nám súhlas s ich použitím na spracovanie a pri procedúre 
vrátenia. 
 
NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Ponoviška cesta 11D, SI-1270 Litija, Slovenia, registračné číslo: 8476845000, DIČ: SK 4120202691, IBAN: 
SI56 1010 0005 7936 155, e-mail: info@guavashop.sk, Slovenský daňovník: ÁNO. 
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FORMULÁR: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU DO 14 DNÍ 

 

V súlade s platnými ustanoveniami právnych predpisov EÚ majú zákazníci lehotu 14 dní na to, aby 
informovali spoločnosť o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových 
priestorov bez udania dôvodu. 

Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a odošlite ho na adresu NextLevel, d.o.o., 
Ponoviška cesta 11D, SI-1270 Litija, Slovenia, alebo e-mailom na info@guavashop.sk. 

 

Oznámenie zákazníka o odstúpení od zmluvy 

Základné údaje: 

Celé meno zákazníka: _______________________________________________________________ 

Adresa zákazníka: ________________________________________________________________ 

Telefónne číslo zákazníka: _______________________________________________________ 

E-mail zákazníka: ____________________________________________________________ 

Údaje predajcu: 

NextLevel, d.o.o. 
Ponoviška cesta 11D 
SI-1270 Litija 
Slovinsko 
info@guavashop.sk 
 
Informácie o produkte: 

 
Chcem odstúpiť od zmluvy pre nasledujúce položky: 

__________________________________________________________________________________ 

Dátum prijatia faktúry za predmetnú položku: _____________________________________________ 

Číslo faktúry: _____________________________________________________________________ 

Číslo objednávky: ___________________________________________________________________ 

mailto:info@guavashop.sk
mailto:info@guavashop.sk
mailto:info@guavashop.sk
mailto:info@guavashop.sk


Podpísaním formulára potvrdzujete, že všetky údaje sú správne a dávate nám súhlas s ich použitím na spracovanie a pri procedúre 
vrátenia. 
 
NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Ponoviška cesta 11D, SI-1270 Litija, Slovenia, registračné číslo: 8476845000, DIČ: SK 4120202691, IBAN: 
SI56 1010 0005 7936 155, e-mail: info@guavashop.sk, Slovenský daňovník: ÁNO. 

Požadujem: 

1. Vrátenie zaplatenej čiastky 
2. Výmenu výrobku 

Vrátenie zaplatenej čiastky (v prípade, že ste zvolili vrátenie zaplatenej čiastky) 

Nákupná cena v plnej výške sa vracia zákazníkovi rovnakým platobným spôsobom aký zákazník použil 
pri nákupe, okrem prípadu, keď zákazník bezpodmienečne požaduje vrátenie zaplatenej sumy iným 
platobným spôsobom, a ak v tomto prípade neznáša zákazník žiadne poplatky. 

Žiadam o vrátenie kúpnej ceny úhradou na bankový účet číslo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

ktorý je vedený v banke …………………………………………………………………………………. 

Podpis zákazníka:       Miesto a dátum: 

__________________________    ______________________________ 
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