
MILÁ KLIENTKA, MILÝ KLIENT,

Veľmi pekne ďakujeme za Vašu objednávku, veríme, že budete s Vaším 
módnym úlovkom spokojná/spokojný.  

V prípade, že by ste sa ho predsa rozhodli vrátiť, môžete tak urobiť 
do 14 dní od dátumu jeho prevzatia. V tom prípade by sme Vás radi 
poprosili: 

1. Vyplňte formulár nachádzajúci sa na druhej strane tohto listu.
2.  Nenosený, nepoškodený, nepraný tovar so všetkými visačkami 

starostlivo zabaľ te tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 
prepravy.

3. Balík nám zašlite na adresu:
OC Optima 
BLACK-C, s. r. o.
Moldavská cesta 32
040 11 Košice 

4.  O vrátení tovaru a požiadavke o spôsobe riešenia vrátenia nás 
môžete informovať aj mailom na jana@black-c.sk alebo správou 
zaslanou na sociálnej sieti, ak ste aj objednávku zadávali týmto 
spôsobom.  

Ďakujeme!
Tím black cube



ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
UZAVRETEJ NA DIAĽKU

Kupujúci (meno, priezvisko) |

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto) |

Telefónne číslo |

E-mail |

Výmena za inú veľkosť (prosíme uveďte požadovanú veľ kosť) |

Výmena za iný tovar (prosíme uveďte popis požadovaného tovaru) |

Vrátenie peňazí (prosíme uveďte číslo bankového účtu, IBAN) |

Predávajúci |  BLACK-C, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 45484384

Číslo faktúry |

Tovar prevzatý dňa |

Názov, značka, kód vráteného tovaru |

(prosíme doplniť podľa údajov na faktúre) 

Dôvod vrátenia tovaru | (prosíme vyznačiť)
  Dodaný tovar sa nezhoduje s objednávkou
  Príliš malé / príliš veľ ké
  Tovar je poškodený – prosíme uviesť konkrétne druh poškodenia:

  Nespokojnosť s farbou
  Nespokojnosť s kvalitou
  Tovar vyzerá inak ako bol vyobrazený
  Zásielku som obdržal/a príliš neskoro
  Iný dôvod – prosíme uviesť:

V zmysle §7 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb 
na základe zmluvy uzavretej na diaľ ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

odstupuje od zmluvy uzavretej s:

Zvoľ te, prosím, spôsob doriešenia vrátenia tovaru:

Dátum odstúpenia od zmluvy: 

Podpis kupujúceho:

Tovar prevzatý dňa: 

Podpis predávajúceho:


