
formulár pre vrátenie tovaru / return form

1. Vyplňte tento formulár a odošlite nám ho v balíku spolu s tovarom, ktorý chcete vrátiť. / Complete 
this form correctly and place it inside your return package.

2. Balík spolu s týmto formulárom pošlite na adresu : / Add our address on the package:

Mandy fashion s.r.o. 
A. Stodolu 2 

97101 Prievidza
Slovakia 

 
Vyplňte prosím nasledujúce osobné údaje a údaje o tovare, ktorý chcete vrátiť. Potrebné informácie o objednávke sú uvedené vo vašom potvrdzovacom e-maili, 
ktorý ste od nás obdržali. Pokiaľ tieto polia nevyplníte, nemôžeme vašu objednávku nájsť a vrátiť vám peniaze. / Please fill in the following personal data and 
information about the goods you want to return. The necessary information about the order is provided in your confirmation e-mail, which you received from us. 

If you do not fill in all these fields, we will not be able to find your order and refund your money.

Extra informácie

- tovar musí byť v pôvodnom stave,  tak, ako sme vám ho odoslali, teda so 
všetkými pripevnenými etiketami a visačkami a hygienická nálepka musí byť 

na svojom mieste 
- tovar nesmie byť nosený, nesmie byť poškodený, mať na sebe škvrny od 

make-upu, potu alebo akékoľvek iné substancie 
- tovar môže byť vrátený len do 30 dní od zaplatenia

Náklady na prepravu pri vrátení tovaru nehradíme. Nenesieme zodpoved-
nosť za stratu vrátených zásielok pri preprave, rovnako tento stratený tovar

nie je možné vrátiť.  

Extra information

- Item(s) must be in original condition, with all the tags attached.
- Hygiene seal must be remaining in place.

- Items must not be worn or have stains from make-up, sweat or other 
substance on them 

-  - Item must be returned 30 days after purchase.

Shipping costs for your return will not be covered by us. If you return an 
item and it gets lost, we are not responsible and we cannot refund your 

return item(s) 

* Na uvedené číslo účtu vám pošleme peniaze za vrátený tovar. / We will send the money for the returned goods to the initiated account number. 

Názov produktu: /
Product name :

Číslo produktu /
Product number: 

Veľkosť: /
Size: 

Farba: / 
Colour:

Množstvo: /
Quantity: 

Dôvod 
vrátenia: /
Return reason: 

Číslo objednávky / Order number:

Dátum objednávky / Order date:

Meno a priezvisko / Name and surname:

E-mail:

 * Číslo účtu: / Account number:

Osobné údaje: / Personal information:

Vrátený tovar : / Return:


