Oznámenie o odstúpení od zmluvy o skúšobnom použití
zariadenia IQOS
Adresát:
Philip Morris Slovakia s.r.o.
RRP oddelenie
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
Za účelom rýchleho vybavenia, Vám odporúčame osobne odovzdať zástupcovi Spoločnosti, s ktorým ste zmluvu uzavreli.

Údaje o zákazníkovi / Customer
Meno a priezvisko zákazníka / Customer Name, Surname: ______________________________________
Adresa:____________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Číslo bankového účtu (IBAN) / Bank account Nr.: ___________________________________________
Kód banky / Bank code: ______________________________________________________________________

Oznamujem, že týmto odstupujem od Zmluvy o skúšobnom použití zariadenia IQOS
uzatvorenej so spoločnosťou Philip Morris Slovakia s.r.o., na základe ktorej mi bol poskytnutý
nižšie uvedený tovar.
Číslo Zmluvy

Dátum uzatvorenia
zmluvy

Zariadenie IQOS:
Popis produktu

□ IQOS 2.4+*

Farba

□ IQOS 3 *

□ Iné

*1ks iQOS Mobility kit (nahrievač, vrecková nabíjačka, čistiaca sada, napájací
adaptér, USB kábel)
Číslo nahrievača..........................................................................................................
Číslo vreckovej nabíjačky............................................................................................

□
□
□

Tmavo modrá
Biela
Iná farba .................................

Číslo iné.......................................................................................................................
V prípade odstúpenie od zmluvy ste povinný vrátiť pomernú časť HEETS:
HEETS Sienna
HEETS Amber
HEETS Yellow
HEETS Turquoise
HEETS iné ............................................(prosím doplňte)

Vraciam (doplňte prosím)
................ks
................ks
................ks
................ks
................ks

Philip Morris Slovakia s.r.o.,
Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 344 259, DIČ: 2020477591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4512/B

Dôvod odstúpenia od zmluvy (nepovinný údaj):

□ Zariadenie IQOS nesplnilo moje očakávania (kvalita, užívateľský komfort)
□ Rozhodol som sa ďalej nepoužívať zariadenie IQOS (nepoužívam produkty z kategórie bezdymové)
□ Zariadenie IQOS je rozbité
□ Iné (prosím, vyplňte) __________________________________________
Od Zmluvy o skúšobnom použití zariadenia IQOS odstupujem s vedomím, že




súčasne s doručením tohto odstúpenia som povinný vrátiť spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho
15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 344 259, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4512/B (ďalej len "Spoločnosť") vyššie špecifikované zariadenie IQOS a pomernú čast
HEETS a to buď osobne zástupcovi Spoločnosti, ktorý Vám zariadenie IQOS odovzdal alebo poštou na adresu IQOS
reklamácie, Philip Morris Slovakia s.r.o., RRP oddelenie, Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava; a
mám nárok na vrátenie zaplatených peňažných prostriedkov v súvislosti s poskytnutou službou po odrátaní ceny za
skutočne poskytnuté plnenie, t.j. za obdobie odo dňa prevzatia zariadenia IQOS do dňa jeho vrátenia Spoločnosti, jej
zástupcovi, alebo odovzdania zariadenia IQOS na poštovú prepravu.

Vzhľadom na vyššie uvedené preto žiadam o vrátenie zaplatených peňažných prostriedkov prevyšujúcich cenu skutočne
poskytnutého plnenia Spoločnosťou na vyššie uvedený účet.

Dátum a podpis zákazníka
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