
 
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ALEBO VÝMENU TOVARU PRE KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA 

 
 Adresa pre vrátenie/výmenu tovaru poštou/kuriérom:  Emk Group s. r. o., Attidova 5, 851 10 Bratislava-Rusovce 
 Adresa pre vrátenie tovaru osobne na predajni:  Predajňa Steve Madden, Einsteinova 18, 85101 Bratislava 
 Číslo objednávky:   

 Číslo faktúry:   

 Dátum doručenia tovaru:   

 Meno a priezvisko kupujúceho:   

 Adresa kupujúceho:  

 

 

 Číslo účtu/IBAN (iba pri platbe dobierkou):  

 ZVOĽTE IBA JEDNU Z NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ (Vami zvolenú možnosť označte X): 

☐ veľký/široký produkt 
☐ malý/úzky produkt 
☐ zlá kvalita 
☐ produkt vyzerá inak ako na fotke 
☐ iné_____________________________________________________________________________________________ 
  

 

☐ 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nižšie 
uvedený tovar a požadujem vrátenie kúpnej ceny: 

Uveďte tovar od kúpy ktorého odstupujete: 

 

 

* Výberom tejto možnosti odstupujete od uzatvorenej 
zmluvy v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. 

 

☐ 

Týmto žiadam o výmenu tovaru za iný tovar alebo inú veľkosť: 

Uveďte o akú výmenu tovaru žiadate: 

 

 

 

* Výberom tejto možnosti neodstupujete od uzatvorenej zmluvy v 
zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. 

Informácie a pokyny k odstúpeniu od zmluvy: 

Nepoškodený a nepoužívaný tovar je potrebné zaslať 
v originálnej krabici, pričom preferujeme vrátenie 

tovaru zaslaním na adresu pre vrátenie tovaru poštou. 

Ako spotrebiteľ 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. 

Tovar je možné vrátiť aj na našej predajni Steve 
Madden Aupark. 

Informácie a pokyny k výmene tovaru za iný: 

Nepoškodený a nepoužívaný tovar v originálnom nepoškodenom 
obale (krabici) môžete vymeniť len do 14 dní od doručenia 

(vyhradzujeme si právo na neschválenie výmeny topánok, ktoré 
javia známky viditeľného nosenia). 

Tovar treba zaslať na adresu pre vrátenie tovaru poštou, ktorá je 
uvedená vyššie. Tovar je možné vymeniť len cez eshop, na predajni 

je možné ho len vrátiť. 

Upozorňujeme, že tovar, ktorý ste obdržali, nesmiete používať pred 
rozhodnutím vymeniť ho. Právo na výmenu tovaru za iný sa vzťahuje 

na nenosné a nepoužívané výrobky. 

        Dátum: ................................                 Podpis: ...................................  

 


