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ODSTÚPENIE  OD  KÚPNEJ  ZMLUVY  ALEBO  VÝMENA  TOVARU 

KUPUJÚCI / SPOTREBITEĽ:                               ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU: 

Meno a priezvisko: .........................................      Názov:      HIPKINS.sk 
Adresa: ...........................................................      Adresa: Cementárenská cesta 16 (budova č.9) 
Mesto: ............................................................      Mesto: 974 01 Banská Bystrica                  
PSČ: ................................................................      IČO: 44 257 414  
Telefón: ..........................................................      DIČ: 1074173067  
E-mail: ............................................................      IČ DPH:      SK1074173067 
Doklad o kúpe (číslo faktúry): ........................      Telefón: +421 944 660 860 
 
Ak si chcete vybrať iný model, požiadajte o vrátenie kúpnej ceny. Následne vytvorte novú 
objednávku na požadovaný model. 

VÝMENA VEĽKOSTI 

Názov tovaru:                                        Pôvodná veľkosť:     Farba:     Požadovaná veľkosť: 

    

    

    

    

    

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE KÚPNEJ CENY NA UVEDENÝ ÚČET 

Číslo bankového účtu v tvare IBAN:  

 

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy:                               Farba:                      Veľkosť:          Počet kusov: 

    

    

    

    

     

Svojim podpisom potvrdzujem, že vrátený tovar spĺňa všetky podmienky vrátenia (výmeny veľkosti) tovaru. V opačnom 
prípade som si vedomý(á), že moja žiadosť o vrátenie kúpnej ceny (výmeny veľkosti) môže byť zamietnutá. 
 

 

V ................................................., dňa ............................                  Podpis: ............................................. 
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VÝMENA VEĽKOSTI: 

- Už zakúpený tovar  môžete vymeniť do 14 dní od prevzatia zásielky.  

- Pri výmene tovaru akceptujeme výmenu veľkosti v rámci toho istého modelu tovaru. 

- Náklady na zaslanie (vrátenie) tovaru hradíte v plnej výške Vy ako kupujúci. 

- Po prijatí zásielky Vám odošleme požadovanú veľkosť.  

- Za odoslanie náhrady Vám neúčtujeme poštovné náklady. 

 

VRÁTENIE TOVARU: 

- Už zakúpený tovar môžete vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu. 

- Po dodržaní všetkých podmienok Vám  budú peniaze za tovar vrátane nákladov na dopravu 

a poštovného vrátené do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru alebo zaslania potvrdenia 

o odoslaní tovaru. 

- Náklady na dopravu Vám budú vrátené len do výšky najlacnejšieho z nami  ponúkaných 

spôsobov doručenia. To však neplatí pri čiastočnom vrátení tovaru z objednávky, kedy Vám 

vrátime len hodnotu vráteného tovaru. 

- Ako kupujúci sa zaväzujete nám vrátiť tovar bez závad, vrátený tovar nesmie byť poškodený, 

znečistený, vypraný, zmenený alebo opotrebovaný, doporučujeme v nepoškodenom 

pôvodnom obale. Nevyhnutnou podmienkou je, aby všetky etikety a štítky boli neporušené a 

pripevnené na tovar. 

- Ak dôjde medzičasom k zmene ceny tovaru, cenový rozdiel Vám nebude účtovaný ako 

nedoplatok, ani vrátený ako preplatok.  

- V prípade, že vrátený tovar bude poškodený alebo inak znehodnotený, máme nárok na 

náhradu nákladov súvisiacich s uvedením tovaru do pôvodného stavu. 

- Tovar spolu s vyplneným formulárom, kópiou dokladu o kúpe (faktúra) zabaľte a pošlite späť 

na našu adresu. Zásielku odporúčame poslať cez Slovenskú poštu ako doporučený list. 

Neposielajte tovar na DOBIERKU. V takomto prípade tovar nebude prevzatý. 

- Odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní – za poškodený, 

alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť. 

- Náklady na zaslanie (vrátenie) tovaru hradíte v plnej výške Vy ako kupujúci. 


