ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ
OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ DLE § 53 odst. 7 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
(na základě obchodních podmínek e-shopu doba pro vrácení zboží prodloužena na 30 kalendářních dnů)

 PRODÁVAJÍCÍ:

KLATOVSKÁ SPORTOVNÍ s.f.o. – Václav Vachtl
Nádražní 442 34012 ŠVIHOV

DODACÍ a KONTAKTNÍ ADRESA: (adresa pro vrácení zboží)
KLATOVSKÁ SPORTOVNÍ
Vídeňská 2 33901 KLATOVY 1

 KUPUJÍCÍ

IČ: 69978000
DIČ: CZ7907271977
tel: +420 774 660 477
e-mail: info@klatovskasportovni.cz

Jméno a příjmení : …………………………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………....
e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………….

Číslo faktury (daňového dokladu): …………………………… NEBO Číslo objednávky: ……………………………
Zboží, které vracíte, vypište do následující tabulky nebo viditelně poznačte na kopii faktury, kterou
také přiložíte do zásilky se zbožím.
Neboť se stále snažíme zkvalitňovat naše služby, prosíme Vás o uvedení informace (příslušného
písmena), z jakého důvodu zboží vracíte.
a) Nevhodná velikost, barva, střih; zboží mi nesedí
b) Nelíbí se mi (jiná představa o materiálu, barvě aj. )
Název
Kód

c)Dodáno jiné zboží; zboží má vady
d) Jiné (prosím rozveďte pod tabulkou)
Barva
Velikost
Důvod vrácení

Zvolte jeden z následujících způsobů odstoupení od kupní smlouvy a příslušný bod vyplňte:
a) VRÁCENÍ KUPNÍ HODNOTY ZBOŽÍ BANKOVNÍM PŘEVODEM na účet č….…………………….….../………..
Částku po kontrole zboží obdržíte do 30 dnů od jeho doručení nám; vrácení částky složenkou neprovádíme

b) VÝMĚNA ZBOŽÍ Do tabulky uveďte zboží, které si přejete zaslat namísto zboží vráceného.
V případě, že je hodnota vráceného zboží vyšší než hodnota nově zvoleného zboží, uveďte v bodu výše i číslo bankovního účtu, na který
Vám přeplatek vrátíme. V případě nedoplatku je uhradíte formou dobírky.

Název

Kód

Barva

Velikost

Tento vyplněný dokument vytiskněte a připojte ke kopii faktury (daňového dokladu), kterou jste obdržel spolu
se zbožím. Stejně tak příslušné dokumenty můžete vyplnit a zaslat elektronicky na výše uvedenou
e-mailovu adresu.
Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 30 kalendářních dnů, lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední lhůty. Zboží žádáme doručit v původním obalu, s visačkami,
kompletní a nepoškozené. Dodavatel má právo nárokovat náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Zboží musí být pro
přepravu zpět k prodávajícímu vhodně zabaleno. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude dodavatelem převzato. Náklady na vrácení zboží
jsou k tíži kupujícího.
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