
Č. účtu / IBAN:

Vaša požiadávka na výmenu / vrátenie bude vybavená najneskôr do 30 dní od okamihu prevzatia tovaru.
Versabe.sk / spoločnosť WEB Holding s.r.o si vyhradzuje právo tovar nevymeniť v prípade poškodenia produktu alebo porušenia
obchodných podmienok. Produkt odošlite prostredníctvom kuriéra. V žiadnom prípade neposielajte produkty na dobierku, tieto
zásielky nebuduú prevzaté.  Použitý tovar bez visačiek nemôžeme akceptovať. Viac informácií nájdete na stránke www.versabe.sk
V prípade otázok týkajúcich sa reklamácie kontaktujte prosím zákaznícku podporu, tel. +421 917 917 801 | info@versabe.com.

FORMULÁR NA VRÁTENIE A VÝMENU
TOVARU

Odporúčame vyplniť všetky položky - ich vyplnenie urýchli výmenu alebo
vrátenie tovaru.
Prosíme vyplniť všetky požadované položky a pripojiť doklad o kúpe
(faktúra/daňový doklad).

ÚDAJE ZÁKAZNÍKA 

Dátum podania na výmenu:

Meno a priezvisko:

Aktuálna doručovacia adresa:

Telefonický kontakt: Email:

Dátum nákupu:

NÁZOV PRODUKTU,
KTORÝ VRACIAM

Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu / faktúry:

V prípade vrátenia financií spoločnosťou versabe.sk, je vrátenie realizované prevodom na Vami účet, prosíme o potvrdenie/zaškrtnutie
súhlasu a uvedenie čísla Vášho účtu (môže to urýchliť vrátenie finančných prostriedkov).

Súhlasím s tým, aby boli financie zaslané na môj nižšie uvedený bankový účet:

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť WEB Holding s.r.o so sídlom 065 33 Veľký Lipník 226, Slovensko. Vaše osobné údaje budú spracúvané
pre potreby posúdenia a vybavenia Vašej reklamácie a tiež na účely preukazovania, obhajovania a uplatňovania prípadných právnych nárokov.
Podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a Vašich právach nájdete v záložke o ochrane osobných údajov na stránke
www.versabe.sk

Bol/a som oboznámený/a s tým, že predajca sa po dvoch neúspešných predošlých výzvach na prevzatie vymeneného tovaru
môže rozhodnúť odovzdať výrobok do úschovne na moje náklady alebo s výrobkom zaobchádzať iným spôsobom, ktorý
predajcovi umožní ďalšie bezproblémové fungovanie.

 
 .................................................................... 

Dátum a podpis zákazníka 

WWW.VERSABE.SK

V E R S A B E

POČET KSVEĽKOSŤ FARBA NÁZOV PRODUKTU NA
KTORÝ VYMIEŇAM

VEĽKOSŤ FARBA Počet KS

Mám záujem o výmenu tovaru: Mám záujem o vrátenie peňazí.

Tovar si prajete zaslať na hore uvedenú adresu prostredníctvom a platbu formou: 

KURIER UPS Slovenská Pošta Dobierka Bankový prevod

DÔVOD
ČÍSLO

Dôvody vrátenia alebo výmeny tovaru:
Tovar je iný ako zobrazený
na fotografii01
Nevyhovuje mi kvalita
tovaru 02

Nevyhovuje mi farba
tovaru03

Oneskorené doručenie04

Malé05

Veľké06

Tovar bol poškodený07

Neobjednaný tovar08


