
Reklamačný formulár objednávky č.

Ako správne postupovať?
V prípade reklamácie, vrátenia alebo odstúpenia od zmluvy nám, prosím, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho aj s tovarom späť.

Názov produktu Počet ks

1.

2.

3.

4.

Ak Vám dorazil poškodený tovar, zašlite nám do 2 dní fotky škatule aj tovar na email pomocnicek@bonami.sk, inak tovar nemôžeme reklamovať 
u dopravcu.

 Pri vybranom kúsku v zozname tovaru vyššie označte, že ho vraciate (aj v prípade odstúpenia od zmluvy), alebo ho reklamujete, a do stĺpca 
"dôvod" vyplňte príčinu vrátenia či reklamácie (stačí číslo):

Dôvod č. 1 - reklamácia (rozbitý tovar)

Dôvod č. 2 - reklamácia (nefunkčný tovar)

Dôvod č. 3 - reklamácia (nezodpovedá popisu)

Dôvod č. 4 - vrátenie (dostal som iný tovar)

Dôvod č. 5 - vrátenie tovaru (tovar bol nekompletný)

Dôvod č. 6 - odstúpenie od zmluvy (bez udania dôvodu) *

Dôvod č. 7 - odstúpenie od zmluvy (nesplnilo očakávania, iné) *

Skontrolujte, prosím, nasledujúce údaje alebo ich (v prípade prázdneho miesta) vyplňte, aby sme mohli vrátený tovar správne spracovať.

Tovar odošlite (v prípade vrátenia tovaru do 365 dní v neporušenom obale) na nasledujúcu adresu s týmto podpísaným a vyplneným listom. 
Urýchlite tým spracovanie svojej požiadavky. Tovar neposielajte na dobierku, takéto zásielky sú vrátené späť odosielateľovi a reklamácia sa tak 
môže zbytočne predĺžiť.

Bonami - DPD.sk, Depo 0650, Technická 7, 82104 Bratislava

* V prípade, že odstupujete od zmluvy ako spotrebiteľ, dôvod uvádzať nemusíte. Do 14 dní má kupujúci - spotrebiteľ 
právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.

Pre vrátenie platieb predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil pri pôvodnej transakcii, ak predávajúci neurčí inak. Na požiadanie kupujúceho sú finančné prostriedky vrátené na bankový účet. 

Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. 

V prípade platby v hotovosti, kupujúci súhlasí v súlade s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, že mu bude finančná čiastka vrátená prevodom na bankový účet, ktorý uvedie v tomto protokole.

Číslo účtu:

Dátum objednania tovaru:

Dátum obdržania tovaru (dátum, kedy som tovar prevzal/a):

Meno a priezvisko zákazníka:

Kontaktná adresa:

Dátum:
Podpis:

Email: Telefón:

Vraciam Reklamujem Dôvod (pozri nižšie bod 2)

pomocnicek@bonami.sk

www.bonami.sk

Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 110/2019 Zb., o spracúvaní osobných údajov, v znení neskorších 
predpisov.


