
Our Address, Cimunk Your Name, Meno, Jméno, Név:
Naša adresa: Surname, Priezvisko, Přijímení, Vezetéknév:
Mikulasek B.V. s.r.o. Address, Adresa, Cím:
Považská 11

903 01  Senec
Slovakia Order Nr. Číslo objednávky, Rendelési Szám:

EN-Return Form, CZ-Reklamační Protokol, SK-Formulár na odstúpenie od zmluvy, HU-Visszaküldési protokol

EN-English
Dear Customers, Thank you for purchasing our goods. If you are not satisfy with our products you have 14 days period
to return it to our adress and please mark one of the options below what you are asking for. 

CZ – Česky
Važení zákazníci, děkujeme, že jste si koupili zboží z našeho obchodu. Aby Vám zboží co nejdéle vydrželo, věnujte,
prosím, pozornost ošetřovacím symbolům, které se nacházejí přímo na výrobku V případě, že Vám nevyhovuje velikost nebo
nejste spokojení se zbožím, máte možnosť využít v rámci České Republiky výměnu zboží nebo odstoupit od kúpní smlouvy
Do 14 dnu. Prosím  zvolte svojí volbu dolú. 

SK – Slovensky
Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za nákup. Aby Vám tovar čo najdlhšie vydržal prosim venujte pozornosť ošetrovacím symbolom
ktoré sa nachádzajú na výrobku. V prípade, že nie ste spokojný s daným tovar resp. Vám nevyhovuje veľkosť máte 14 dňovú lehotu
na odstúpenie od zmluvy resp. Na bezplatnú výmenu velikosti /alebo za iný tovar/ v rámci Slovenskej Republiky. Prosim zvoľte
si vašu voľbu dolú.

HU - Magyar 
Tisztelt vásárló, Köszönjük, hogy nálunk bevásarolt . Ha nem elégedett a termékeinké 14 nap belol visza kuldheti a terméket
es kérem lent váloszon opciót hogy mit szeretne. Koszonyuk.

1 Option-Change of size/Volba-výmena tovaru-zboží/Váloszték-Áru csere

EN I want to exchange the size of products or change to another product.
CZ Chci vymenit velikost resp žádám výmenu za jiné zboží /prosim napište nám dolu do kolonky o jaké zboží máte zájem
SK Žiadam o výmenu velikosti resp. Výmenu za iný tovar, prosim uvedte dolu názov tovaru a velikosť
HU Kérem kicserélni az árut, irja be a pontos termék nevet és méretet

2 Money refund/Vrácení peněz/ Odstúpenie od zmluvy/ pénzvisszafizetés

EN Please write your bank account number in IBAN and SWIFT code for bank transfer
CZ Prosím vyplňte vaše bankovní detaily v tvare IBAN a SWIFT dolu, dekujeme
SK Týmto oznamujem, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento tovar, Prosím vyplňte vaše bankové údaje dolu
HU Kérem tolcse ki a banki adatokat IBAN es SWIFT formátban, koszonyuk

* please mark with X what you asking for

* prosim označte X vaši volbu dekujeme

* prosím označte X vašu voľbu ďakujeme

* kérem váloszon X a maga opciót koszonyuk

Date, Dátum                                              Signature, Podpis, Aláírás:                                           
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