Oznámenie o odstúpení od zmluvy/Withdrawal form
Adresát
IQOS reklamácie
Kühne + Nagel, s.r.o.
Prologis Park DC20
Diaľničná cesta 10C
903 01 Senec
Údaje o zákazníkovi/Customer
Meno a priezvisko zákazníka/Customer name, surname ______________________________________
Adresa/Address ___________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Číslo bankového účtu (IBAN)/Bank account Nr.___________________________________________
Kód banky/Bank code______________________________________________________________________

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Philip Morris
Slovakia s.r.o., na základe ktorej som si kúpil nižšie uvedený tovar.
Číslo
objednávky/Order

Dátum
objednávky/Order

number

date

Zariadenie IQOS
Opis produktu/Product description

□
□
□
□

IQOS 2.4+ *
IQOS 3 *
IQOS 3 DUO *
IQOS MULTI

*1 ks IQOS Mobility kit (nahrievač, vrecková nabíjačka, čistič, napájací
adaptér, USB kábel/holder, charger, cleaner, adaptor, USB cable)

Farba/Color

□ Tmavomodrá (Slate)
□ Biela (Warm White)
□ Zlatá (Brilliant Gold)
□ Šedá (Velvet Grey)
□ Modrá (Stellar Blue)
□ Iná (Other) .....................

Tabakové náplne*
Opis Produktu/Product description

Počet kartónov/Nr of bundles

HEETS Sienna Selection
HEETS Amber Selection
HEETS Yellow Selection
HEETS Turquoise Selection
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,
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HEETS Blue Selection
HEETS Bronze Selection
HEETS Willow Selection
* Veríme, že v súlade s našimi VOP rozumiete, že nie je možné odstúpiť od kúpy tabakových náplní HEETS, vo vzťahu ku ktorým bol
akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu porušený alebo otvorený celofánový obal zaisťujúci ich hygienickú bezpečnosť alebo obal
predajného balenia.

Iné

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 heat-not-burn).
□ Zariadenie IQOS je rozbité.
□ Iné (prosím, vyplňte) __________________________________________
Potvrdzujem, že zakúpený tovar doručím do 14 dní od tohto odstúpenia v súlade s IQOS Všeobecnými obchodnými
podmienkami (ďalej len „VOP“).
Žiadam o vrátenie kúpnej ceny a ďalších peňažných prostriedkov v lehotách a za podmienok stanovených vo VOP
na vyššie uvedený účet.
Dátum a podpis zákazníka
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