
SPORTISIMO SK s. r. o. 
Sídlo: Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04, IČO: 44156979, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, 
Vložka číslo:  53025/B 
Telefon: +421 220 570 870  E-mail: eshop@sportisimo.sk 

Požiadavka na výmenu tovaru/odstúpenie od zmluvy do 14 dní 
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, týkajúcej sa tohto tovaru: 

Číslo faktúry/objednávky: ________________________    Dátum objednania:  _____________________ 

Údaje spotrebiteľa:  
Meno a priezvisko: ___________________________________________________________________ 

Adresa: ____________________________________________________________________________ 

Telefón: ____________________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________________________________________________ 

Tovar prosím zašlite na adresu: SPORTISIMO SK, s.r.o. - E-SHOP, Panónska cesta 16A, 851 04 Bratislava, 
alebo vráťte v ktorejkoľvek predajni Sportisimo s.r.o., a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od 
zmluvy. Predĺženie lehoty na vrátenie/výmenu tovaru na 30 dní platí len pre zákazníkov, ktorí nakúpili 
ako registrovaný zákazník. 

Dôvod vrátenia tovaru: 
☐ Nezodpovedá veľkosť ☐ Zistená závada ☐ Iný dôvod
☐ Nezodpovedá popisu ☐ Chybne zaslané
☐ Neodpovedá fotografii ☐ Nesplnilo moje očakávania

Tovar k vrátenie: 
Číslo produktu Názov produktu ks Cena 

Novo objednaný tovar: 
Číslo produktu Názov produktu ks Cena 

Kúpnu cenu, prosím, vrátiť: 
☐ na bankový účet: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:_____________________

☐ na účet, z ktorého bola objednávka zaplatená

Dátum:  __________________________________ 

Podpis (v prípade listinného doručenia): _________________________________ 

SPORTISIMO SK s. r. o. 
Sídlo: Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04, IČO: 44156979, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, 
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Telefon: +421 220 570 870  E-mail: eshop@sportisimo.sk 
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Adresa: ____________________________________________________________________________ 

Telefón: ____________________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________________________________________________ 
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alebo vráťte v ktorejkoľvek predajni Sportisimo s.r.o., a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od 
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Číslo faktúry/objednávky: ________________________    Dátum objednania:  _____________________ 

Údaje spotrebiteľa:  
Meno a priezvisko: ___________________________________________________________________ 

Adresa: ____________________________________________________________________________ 
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Podpis (v prípade listinného doručenia): _________________________________ 

SPORTISIMO SK s.r.o., Einsteinova 18, 85101 Bratislava,
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