FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD KOUPNÍ SMLOUVY / VÝMNĚNA ZBOŽÍ
Při vrácení zboží prosím posílejte balík do výdejního místa :
Adresa pro vrácení zboží Zásilkovna:
TOMKET PNEUSERVIS (Vinohradská 2828/151)
Číslo objednávky:
Číslo faktury:
Datum doručení zboží:
Jméno a přijmení kupujícího:
Adresa kupujícího:
Číslo účtu/IBAN (pouze v případě dobírky):
ZVOLTE POUZE JEDNU Z NASLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ (Vámi zvolenou možnost označte X):

☐ velký / široký produkt
☐ malý / úzký produkt
☐ špatná kvalita
☐ produkt vypadá jinak než na fotce
☐ jiné _______________________________________________________________________
Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na níže
uvedenézboží a požaduji vrácení kupní ceny:

Tímto žádám o výměnu zboží za jiné zboží nebo jinou velikost:

☐

☐

Uveďte o jakou výměnu zboží žádáte:
Uveďte zboží od koupě kterého odstupujete:

* Výběrem této možnosti odstupujete od uzavřené
smlouvy ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 * Výběrem této možnosti neodstupujete od uzavřené smlouvy ve
Sb.
smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.

Informace a pokyny k výměně zboží za jiný:

Informace a pokyny k odstoupení od smlouvy:

K vyplněnému formuláři přiložte i doklad o koupi (fakturu) a záruční list
(pokud jste jej obdrželi).

K vyplněnému formuláři přiložte i doklad o koupi (fakturu).

Zboží doporučujeme (nevyžadujeme) vracet v původním obalu
Nepoškozené a nepoužívaný zboží v orginálním nepoškozeném obalu
(krabici), přičemž preferujeme vracení zboží zasláním na
(krabici) lze vyměnit pouze do 14 dnů od doručení (vyhrazujeme si právo
adresu pro vrácení zboží přes Zásilkovnu.
na neschválení výměny bot, které jeví známky viditelého nošení).
Jako spotřebitel zodpovídáte za snížení hodnoty zboží, které
Zboží třeba zaslat na výdejní místo Zásilkovny , která je uvedena výše.
vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad
rámec zacházení potřebného ke zjištení vlastností a funkčnosti
Zboží zakoupené přes náš e-shop, je možné vyměnit na kamenné
zboží.
prodejně.
Poučení o uplatnění práva kupujuícího – spotřebitele na
odstoupení od smlouvy nalezete na naší internetové stránce v
části Všeobecné obchodní podmínky.

Při výměne produktu za opětovné doručení neplatíte.
Upozorňujeme, že zboží, které jste obdrželi, nesmíte používat před
rozhodnutím vyměnit ho. Právo na výměnu zboží za jiný se vztahuje jen
na nenošné a nepoužívané výrobky.

Datum: ................................ Podpis: ...................................

