Tento formulár môžete vyplniť a vrátiť späť na našu adresu pri Vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

Poučenie o práve odstúpenia od zmluvy.
Ste oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v období od odoslania objednávky do 14
dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezmete všetky časti objednaného tovaru.
Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail) a
je potrebné ho odoslať na adresu:
Altivia s.r.o.
K Diaľnici 452/21
911 05 Zamarovce
tel. 0908 419 618, e-mail: obchod@bimbio.sk
Môžete použiť doleuvedené Oznámenie pre odstúpenie od zmluvy alebo poslať akékoľvek jednoznačné prehlásenie,
ktorým prejavíte svoju vôľu odstúpiť od zmluvy.
Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej
lehoty, t.j. najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na dodanie a to
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Platbu Vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, väčšinou je to platba na bankový účet. Týmto
nie je dotknuté Vaše právo dohodnúť sa s nami na inom spôsobe platby.
Pri odstúpení od zmluvy nie sme povinní Vám vrátiť platbu pred tým, ako nám je tovar doručený, alebo kým nám
nepreukážete, že ste zaslali tovar späť.
Ste povinní najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať na našej adrese.
Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Náklady na vrátenie tovaru k nám znášate pri odstúpení od zmluvy Vy.
Zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec
zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy
Adresát:
Altivia s.r.o.
K Diaľnici 452/21
91105 Trenčín
0908 419 618
VEC: Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Dátum objednania tovaru* / Dátum prijatia tovaru*: ..............................................................................................................
Číslo objednávky*/ Číslo faktúry*: .........................................................................................................................................
Meno a priezvisko: ................................................................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................................................
Peniaze si prajem vrátiť na číslo účtu: ...................................................................................................................................
Dátum: ....................................................................................................................................................................................

Podpis (iba ak tento formulár posielate v listinnej podobe): ...................................................................................................
*- nehodiace sa prečiarknite, zostávajúci údaj doplňte

