
REKLAMAČNÝ PORIADOK 
 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.  
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou 

dopravcu, prevezmete tovar. 
3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy 

jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným doporučene poštou alebo emailom s vyžiadaním si potvrdenia 
o prečítaní na adresu: bruuuslovakia@gmail.com. 

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy 
predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

DôSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY 
1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu 

cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh 
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a 
splnená podmienka podľa ods. 2. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak 
ste vyslovene nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek poplatkov. 

2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru na našu adresu, alebo po predložení 
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť  podľa toho, čo nastane skôr. 

 
REKLAMAČNÝ PROTOKOL 
Reklamačný protokol č.______________________________________ (vyplní predávajúci). 
Predávajúci: Bruuu s.r.o., Piešťanská 443/54, 922 21 Moravany nad Váhom,  
IČO: 46473581, email: bruuuslovakia@gmail.com 
Kupujúci: _________________________________________________________________ 
Reklamovaný produkt:_______________________________________________________ 
Doklad o kúpe č._________________, dátum zakúpenia produktu:____________________  
Dátum uplatnenia reklamácie:_________________________________________________ 
Reklamované vady:_________________________________________________________ 
Číslo účtu, na ktorý Vám uhradíme sumu za vrátený tovar : 
IBAN……………………………………………………………………………………….. 
 
Poučenie pre spotrebiteľa (uvedené v Reklamačnom poriadku, bod 27). Spotrebiteľ sa rozhodol a uplatňuje si právo na (vyberte 
jednu z možností): 

  riadne, včas a bezplatné odstránenie vady 
  výmena produktu za bezvadný 
  zrušenie kúpnej zmluvy 
  primeraná zľava z ceny produktu 

Určenie spôsobu vybavenie reklamácie predávajúcim: 
  ihneď 
  do 3 pracovných dní (jedná sa o zložitý prípad) 
  najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie (vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku) 

 
Reklamácia bude vybavená ihneď  
Reklamácia bude vybavená dňa: ______________________________________________ 
 
 
__________________                                                                        ___________________ 
   podpis kupujúceho                                                                             podpis predávajúceho  
 
 
Spôsob vybavenia reklamácie: 
 

  Reklamácia uznaná: 
  bezplatné odstránenie vady-oprava 
  výmena produktu 
  výmena súčasti produktu 

  výmena vadného produktu za bezvadný 
  zrušenie kúpnej zmluvy 
  primeraná zľava z ceny produktu ____________ % v hodnote _____________ eur. 
 

  Reklamácia zamietnutá: 
Dôvody:___________________________________________________________________ 
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 Reklamácia vybavená dňa:___________________________________________________ 
 
 
VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU  
 
VRÁTENIE TOVARU 
Tovar je možné vrátiť nepoškodený, nepoužitý, riadne zabalený do 14 dní od prebratia tovaru. Spodné prádlo je taktiež možné 
vrátiť, nenosené, nepoužívané a nepoškodené do 14 dní od prevzatia. Tovar vyrobený na mieru, nie je možné vrátiť ani 
vymeniť. 
 
VÝMENA TOVARU 
Ak si žiadate vymeniť tovar za inú veľkosť, prosím, pošlite tovar riadne zabalený späť na adresu: Bruuu s.r.o., Piešťanská 
443/54, 922 21 Moravany nad Váhom a do poznámky napíšte, akú veľkosť si želáte na výmenu.  
Ak Vám nesedí veľkosť iba jednej časti setu, pošlite nám tovar späť a do poznámky uveďte, ktorý kus chcete v inej veľkosti 
(prípadne iný model a veľkosť). Ak si želáte kompletne vymeniť Váš tovar za iný, je možné tak urobiť iba v rovnakej sume, ako 
Vám bola vyfakturovaná, prípadne vyššia. Následne rozdiel v sume Vám dodatočne vyfakturujeme.  Tovar odošleme bez 
účtovania poštovného na Vašu adresu.  
 
Zakúpený tovar :____________________________________________________________ 
 
Chcem vymenit za : ________________________________________________________________ 
Veľkosť:  __________________________________________________________________ 
Množstvo: _________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
       podpis kupujúceho 


