FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

bez udání důvodu ve 14-ti denní zákonné lhůtě
Využívám svého práva dle § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. a jeho pozdějších ustanovení
a odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy VARIABILNÍ SYMBOL ___________________________________
(uveďte variabilní symbol).

Důležité upozornění. Je nezbytné, abyste nám zboží zaslali s originálním daňovým dokladem, v původním obalu. Zboží musí být
opatřeno originálními štítky a visačkami. Oblečení nesmí být nošené (použité), navoněné (parfém, voňavky, antiperspiranty, atd.), nebo
vyprané (aviváže, prací prášky, mýdla, strojní čištění). V těchto případech budeme nuceni ponížit částku za vrácené zboží o cenu za čištění,
impregnaci, žehlení a o částku, která se bude rovnat slevě, kterou budeme muset na zboží následně poskytnout, abychom jej mohli vrátit do
prodeje. Cena čištění společenských šatů je dle typu od 185 - 390 Kč, žehlení od 90 - 290 Kč, impregnace od 65 - 190 Kč.

Vracím následující zboží:
počet

kód zboží

název zboží

Prosíme, pomozte nám zkvalitnit naše služby a napište nám, z jakého důvodu zboží vracíte. Děkujeme.

Peněžní prostředky za vrácené zboží požaduji vrátit formou bankovního převodu
na účet číslo ________________________________________________________________________________________
(uveďte číslo účtu a kód banky, na který bude částka poukázána).

Vaše kontaktní údaje:
Jméno a příjmení, adresa:

___________________________________________________________________________

e-mail a telefon:

___________________________________________________________________________

Podmínky vrácení:
Veškeré zboží je nutné vrátit do 14-ti dnů na adresu:

SHIM.cz, Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty
Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu, včetně originálního obalu, nesmí jevit známky znečištění (za znečištění se považuje i parfém) opotřebení a
používání (vyprání se považuje za používání a opotřebení). Obal ani zboží nesmí být jakkoliv poškozeny. Se zbožím musí být zaslán originál dokladu o koupi a
tento formulář pro vrácení zboží. Zásilku s vráceným zbožím nám nezasílejte na dobírku, taková zásilka nebude námi akceptována. Pokud byl součástí původní
dodávky dárek a cena nového zboží klesne pod cenu 600,- nebo 1000,- Kč (podle výše ceny objednávky se odvíjí typ dárku), musí zákazník dárek vrátit, případně
uhradit. Toto ustanovení neplatí pro reklamní materiál, testery, apod.

V _______________________

dne ____________________

________________________________
podpis
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