Formulář pro vrácení / výměnu
zboží ve 14ti denní zákonné lhůtě

NH Agentura s.r.o., Na Petynce 174/86, 169 00 Praha 6
Provozovatel e-shopu www.PettiSkirts.cz
IČ: 250 75 071, DIČ: CZ25075071

Číslo faktury / objednávky: ____________________
Jméno / firma: __________________________________________________________________
Kontakt: _______________________________________________________________________
Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz: ___________________________________________
pozn.: bez poplatku

Žádám o vrácení peněz na tuto adresu: _____________________________________________
pozn.: při vrácení peněz složenkou se z ceny zboží odečítá poplatek 80,- Kč (poplatek české poště a náklady spojené
s administrací a cestou na poštu)

a) vrácení zboží:
kód zboží
1
2
3
b) výměna zboží:
zboží můžete také vyměnit za jinou velikost nebo jiné zboží z našeho e-shopu
www.pettiskirts.cz. Pokud se rozhodnete pro výměnu, udělejte v e-shopu novou objednávku a
do poznámky u objednávky napište, že se jedná o výměnu zboží. Toto zboží Vám bude
odesláno po vráceném zboží a bude Vám odesláno na Vaše náklady.
Dálší informace:
1. V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit
od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití
tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího na e-mail shop@pettiskirts.cz. Informujte nás
také, pokud se rozhodnete pro výměnu zboží!
2. Kupující odešle vrácené zboží / zboží na výměnu na své náklady (nejlépe doporučeně) na adresu
provozovatele (uvedenou výše) společně s tímto vyplněným formulářem.
3. Prodávající má právo (při vrácení zboží) si z kupní ceny odečíst prokazatelné náklady na odeslání zboží:
dopravné, dobírečné. Pokud bylo zboží odesláno zdarma, bude částka za dopravu odečtena z ceny zboží.
4. Pokud se zboží vrácí použité, bez obalu, visaček nebo jinak znehodnocené, má prodávající dle zákona
právo si z hodnoty zboží odečíst odpovídající část nutnou k uvedení zboží znovu do prodeje.
5. Splatnost vrácené částky kupujícímu je 30 dnů od převzetí vráceného zboží.
Neoznámené zásilky a zásilky odeslané na dobírku nebudou přijaty, děkujeme!

Vyplní kupující:
……………….
Datum odeslání

Vyplní prodávající:
…………………..
Podpis kupujícího

…………………..
Datum přijetí zboží

…………………..
Datum vrácení odpovídající částky

