
FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU (ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY) 

 a vráťte tovar uvedeným spôsobom.Chcete vrátiť tovar? Je to jednoduché. Vyplňte položky označené 

ZADAJTE ÚDAJE 

......................................................................................................................
ČÍSLO OBJEDNÁVKY 

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU

OBJEDNÁVKA 

..........................................................................................
PODPIS ZÁKAZNÍKA 

Viac podrobností na: wearmedicine.sk/a/vratenie-a-reklamacia-online
 GLS Slovakia s.r.o – MEDICINE, Budča 1039, 962 33 Budča, Slovakia

Zákaznícka linka tel.+421 233221534
 e-mail: contact@wearmedicine.sk

Ak ste za tovar zaplatili v hotovosti pri prevzatí, môžete nám napísať číslo vášho bankového účtu. Urýchli to vrátenie peňazí za tovar. 

„Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Brandbq sp. z o.o. so sídlom v Krakove, ul. Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków. Ak sa chcete dozvedieť viac o pravidlách, na základe ktorých spracúvame 

vaše údaje, a o vašich právach v tejto súvislosti, odporúčame vám prečítať si naše Pravidlá ochrany osobných údajov: wearmedicine.sk/a/ochrana-osobnych-udajov.”

P.č. NÁZOV PRODUKTU 
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ID PRODUKTU CENA CHCEM VRÁTIŤ 
(označte produkt na vrátenie symbolom „X”)



CHCETE VRÁTIŤ TOVAR? 

ODOŠLITE HO NA VLASTNÉ NÁKLADY NA ADRESU: 

GLS Slovakia s.r.o
MEDICINE 
Budča 1039
962 33 Budča
Slovakia s poznámkou „Medicine - vrátenie tovaru” 

Ak chcete ušetriť na poplatkoch za dopravu, môžete tovar vrátiť v niektorej z predajní Medicine. Naši predajcovia vám pomôžu vybaviť všetky potrebné 
formality. Peniaze vám vrátime rovnakou formou, akou ste za objednávku zaplatili, pokiaľ nesúhlasíte s iným spôsobom platby (napr. na číslo bankového 
účtu poskytnuté v prípade platby v hotovosti).

Zoznam predajní si môžete pozrieť na wearmedicine.sk/a/zoznam-predajni  

PAMÄTAJTE 

NA VRÁTENIE TOVARU (ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY) MÁTE 30 DNÍ OD DÁTUMU PREVZATIA ZÁSIELKY.
Nezabudnite predložiť vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Môžete to tak urobiť vyplnením formulára na vrátenie tovaru
a priložením ho k balíku alebo zaslaním iného jednoznačného vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy písomne   alebo e-mailom
na e-mailovú adresu: contact@wearmedicine.sk. Ocenili by sme, ak by ste priložili originál alebo kópiu faktúry alebo pokladničného
bloku, celý postup tak bude efektívnejší.

NEPONÚKAME VÝMENU TOVARU.
Ak nie ste spokojní s veľkosťou alebo farbou prijatého tovaru, zadajte novú objednávku, zaplaťte za ňu a odošlite nesprávny
tovar podľa postupu pri vrátení. 

PENIAZE VÁM BUDÚ VRÁTENÉ DO 5-14 DNÍ OD PRIJATIA VRÁTENÉHO TOVARU DO HLAVNÉHO SKLADU
E-OBCHODU, PODĽA PLATNÝCH PREDPISOV.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na všetok objednaný tovar sú zákazníkovi vrátené aj náklady na dopravu, ktoré vznikli pri pôvodnej transakcii.
Ak ste za tovar zaplatili v hotovosti pri prevzatí a poskytnete nám číslo svojho bankového účtu, peniaze vám budú vrátené na vami uvedené číslo účtu. 
Za prípadné zníženie hodnoty tovaru zodpovedá zákazník v súlade s Obchodnými podmienkami obchodu Medicine a podľa právnych predpisov.

Viac podrobností na: wearmedicine.sk/a/vratenie-a-reklamacia-online
 GLS Slovakia s.r.o – MEDICINE, Budča 1039, 962 33 Budča, Slovakia

Zákaznícka linka tel.+421 233221534
 e-mail: contact@wearmedicine.sk

1.

2. VRÁTENIE TOVARU V PREDAJNI MEDICINE:


