
Výmenný / reklamačný formulár 
Slúži na výmenu / vrátenie / reklamáciu tovaru 

 

V prípade, že si s tovarom z akýchkoľvek dôvodov nebol spokojný, môžeš ho do 30 dní od prevzatia zásielky 
vymeniť.  

Pre urýchlenie Tvojej reklamácie / vrátenia / výmeny, prosím, vyplň tento formulár a prilož ho spolu s faktúrou 
k tovaru. 

 

VRÁTENIE PRODUKTOV 

Dôvod vrátenia (prosím, označ krížikom požadovanú možnosť): 
 

! Reklamácia (chybný tovar – prosím, vyplň dôvod vrátenia a informácie o pôvodnom produkte 
v nasledujúcej tabuľke) 
 

! Vrátenie do 30 dní bez udania dôvodu 
 

! Výmena do 30 dní (prosím, vyplň dôvod a informácie o pôvodnom produkte v nasledujúcej tabuľke) 
 
 

Názov tovaru Farba / Veľkosť Počet Dôvod vrátenia 
    
    
    
    
    
 

Vrátený tovar požadujem (prosím, označ krížikom požadovanú možnosť): 

! Vymeniť za iný tovar: 

Názov tovaru Farba / Veľkosť Počet Cena 
    
    
    
    
    
 

! Vrátiť sumu za tovar na číslo účtu: _______________________  / ________ 

 

 

Meno zákazníka:  ___________________________________ 

Doručovacia adresa: ___________________________________ 
 
E-mailová adresa: ___________________________________ 
 
Telefónne číslo:  ___________________________________  
 
Číslo objednávky: ___________________________________               _______________________ 
                                                                                                                                  Podpis zákazníka 



Je možné vymeniť tovar za inú veľkosť? Ako? 
Ak tovar, ktorý si si objednal, je príliš veľký, malý alebo Ti jednoducho nesedí strih – nič sa nedeje! Radi Ti ho 
vymeníme. Tovar ale nesmie byť nosený ani praný! 

Produkt pošli aj s faktúrou alebo kópiou faktúry na adresu: 

NEBBIA SK 
Dlhá 85 
010 09 Žilina 
Slovensko 

Do balíka, prosím, pošli faktúru alebo kópiu faktúry. Nezabudni do balíka vhodiť sprievodný list/formulár (ktorý Ti 
prikladáme), kde bude presný popis, aký produkt potrebuješ vymeniť a prečo (požadovaný kód produktu, farba 
a veľkosť) a kontakt na odosielateľa (kontaktné údaje, telefónne číslo a emailovú adresu) 

Výmena tovaru je možná do 30 dní od prevzatia balíka.  

Doba vybavenia výmeny tovaru za inú veľkosť je do 30 dní. 

Je možné tovar vrátiť? Ako?  
Ak tovar, ktorý si si objednal, ti nesedí alebo nie si s ním spokojný, môžeš ho bezdôvodne vrátiť do 30 dní od 
prevzatia zásielky. TOVAR NIESMIE BYŤ NOSENÝ A ANI PRANÝ ! 

Produkt pošli aj s faktúrou alebo kópiou faktúry na adresu: 

NEBBIA SK 
Dlhá 85 
010 09 Žilina 
Slovensko 

Do balíka, prosím, pošli faktúru alebo kópiu faktúry. Nezabudni do balíka vhodiť sprievodný list / formulár (ktorý Ti 
prikladáme), kde bude číslo účtu a kontakt na odosielateľa. Ak nám napíšeš dôvod, prečo nie si s tovarom 
spokojný, budeme veľmi radi za Tvoju spätnú väzbu a do budúcna sa budeme snažiť čo najviac zlepšiť, aby sme 
vyhoveli každému. 
Doba vybavenia je do 30 dní. 

 

V OBOCH PRÍPADOCH POŠTOVNÉ, ŽIAĽ, NEHRADÍME. 

 

Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemné nosenie! J 

 

Ak máš stále otázky a potrebuješ pomôcť, neváhaj nás kontaktovať na tel. číslo +421 907 742 148 na email 
support@nebbia.biz. 


