
Meno:

Spotrebiteľ: 

Priezvisko:

Ulica, číslo domu:

PSČ:

Mesto:

E-mail:

Číslo objednávky: 

Ak ste uhradili objednávku online platobnou kartou cez platobnú bránu, suma bude vrátená cez platobnú bránu.
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy 
o poskytnutí tejto služby* : 

Formulár na odstúpenie od zmluvy 
Internetového obchodu www.vashome.sk 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Názov produktu Číslo produktu (model) Dátum objednania/dátum prijatia:

S K

 Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* 

Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite 

ZÁRUKA:

Prosíme Vás, aby ste nezačali montáž nábytku, kým si neprečítate informácie uvedené nižšie. 
Pred montážou nábytku si pozorne skontrolujte, či Vám vyhovujú rozmery a či ste spokojní s jeho
farbou a kvalitou. Ak nie ste s výrobkom spokojný a ešte ste nezačali s montážou, umiestnite výrobok
späť do krabice a pomocou priehľadnej pásky zalepte. 

Podrobný Reklamačný poriadok nájdete na našej webovej stránke www.vashome.sk 
Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci, alebo služby Kupujúcim. 
Opotrebenie výrobku v dôsledku prirodzeného používania, zmeny jeho vlastností v priebehu času sú 
prirodzeným procesom a nie chybou kvality. Zmeny materiálu nábytku z prírodného dreva,
deformácia alebo zmena farby nábytku priebehom času sa nepovažuje za chybu.
V prípade, ak si želáte podať reklamáciu, pošlite nám vyplnený reklamačný formulár 
na emailovú adresu info@vashome.sk. na emailovú adresu info@vashome.sk. 

           info@vashome.sk               +421222202228

Číslo objednávky nájdete v e-maile s potvrdením objednávky alebo na faktúre. 
Ak ste objednávku platili na dobierku alebo bankovým prevodom, uveďte nižšie číslo svojho bankového účtu,
kde Vám môžeme vrátiť hodnotu vráteného tovaru.
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Ako správne zabaliť produkt? 

Náklady na vrátenie:

SPRACOVANIE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY 
Po vrátení balíka a kontrole stavu produktu spracujeme Vašu požiadavku. 
Spracovanie vrátenia tovaru trvá bežne minimálne 7 pracovných dní od prijatia tovaru. 
V závislosti od Vašej banky môže trvať viac dní, kým sa vrátené platby pripíšu na Váš bankový účet.
O spracovaní Vašej požiadavky Vás budeme informovať e-mailom. 

 

Prosíme Vás,aby bol vrátený tovar v novom, nepoužívanom stave, v pôvodnom obale. 
Prosíme Vás,aby krabica nebola popísaná alebo poškodená na originálnom obale, aby bola prelepená
priehľadnou páskou a súčasťou balenia boli všetky originálne etikety na výrobku.

Poplatok za opätovné naskladnenie: zadarmo
V prípade zaslania poškodených alebo chybných produktov znášame náklady na vrátenie my.
V ostatných prípadoch ako napríklad výmena produktu na iný, alebo ak si kúpu spotrebiteľ rozmyslí 
a tovar nechce, priame náklady na vrátenie produktu v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

POSTUP VRÁTENIA TOVARU: 

Pripravte produkt! 

Vyplňte Formulár na odstúpenie 
od zmluvy 

Ak si spotrebiteľ želá uplatniť
 svoje právo na odstúpenie od zmluvy,
 musí jednoznačné vyhlásenie o 
úmysle odstúpiť od zmluvy zaslať 
na jeden z nasledujúcich kontaktov: 

Adresa: Régivám köz 6,
 1174 Budapest, Maďarsko 1174 Budapest, Maďarsko
 e-mail: info@vashome.sk

Adresa pre vrátenie tovaru:
Príjemca:

Bontour Hungary Kft., Régivám köz 6,
 1174 Budapest, Maďarsko
Poznámka: Vrátenie

E-mail: info@vashome.sk
Tel.: +421222202228Tel.: +421222202228

 Pošlite balík na našu adresu! 

Vrátený balík má obsahovať:
Tovar, ktorý si žteláte vrátiť

V záujme uľahčenia identifikácie 
odporúčame vložiť aj vyplnený
formulár na odstúpenie od zmluvy

Zabaľte tovar! 

V prípade záručnej reklamácie môžu byť požadované dodatočné informácie z obalu produktu,
 preto odporúčame, aby ste nevyhodili pôvodný obal, kým nie je nábytok zmontovaný. 
Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávne skladované alebo zmontované, nesprávne používané 
alebo boli upravené, alebo nesprávne, s nevhodným spôsobom alebo nevhodným čistiacim prostriedkom
 čistené. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, vadu spôsobenú rezaním alebo poškriabaním,
poškodenie v dôsledku nárazu alebo nehody. 

Výrobky sú vhodné len na použitie v interiéri, pokiaľ to nie je výslovne uvedené na obale výrobku alebo v popiseVýrobky sú vhodné len na použitie v interiéri, pokiaľ to nie je výslovne uvedené na obale výrobku alebo v popise
výrobku. Záruka neplatí, ak bol výrobok skladovaný vonku alebo vo vlhkom prostredí 
(okrem výrobkov odporúčaných na vonkajšie použitie). Záruka sa nevzťahuje na nepriame alebo následné škody.

Záručnú reklamáciu je možné potvrdiť predložením kópie faktúry (akceptujeme aj kópiu). Ak tak neurobíte, 
nárok na záruku zaniká! 

Doba trvania záručnej kontroly a opravy je maximálne 1-2 týždne, ak je náhradný diel dostupný v našom sklade. 
Ak náhradný diel nie je na sklade, vyhradzujeme si právo v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť. 
Balíky zaslané na dobierku náš webový obchod nepreberie, vždy sa vrátia odosielateľovi! Balíky zaslané na dobierku náš webový obchod nepreberie, vždy sa vrátia odosielateľovi! 
Náklady na vrátenie chybného výrobku, ktorého chyba nevznikla pri výrobe, v každom prípade znáša kupujúci.

           info@vashome.sk               +421222202228


