
FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
(ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY)

ve smyslu § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na 
dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o a změně některých zákonů

Prodávající
Shield-Sk, s.r.o., se sídlem H. Meličkovej 2988/12 Slovensko, IČO: 46701494 DIČ: 2023549671, DIČ: CZ 2023549671

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
- Na vrácení zboží máte 14 dní ode dne přijetí zásilky
- Zboží musí být nepoškozené a v původním balení
- Vrácení peněz trvá 7-14 dní v souladu s platnými právními předpisy

Kupující

Jméno a příjmení *

Ulice * Město * PSČ *

Telefon E-mail

* označená pole jsou povinná

Číslo objednávky * Číslo faktury * Den převzetí *

Předmět smlouvy byl zakoupen prostřednictvím internetové stránky *

Název vráceného zboží uvedeného na faktuře a počet kusů (1 na řádek)

IBAN *

Požadovanou částku mi vraťte na účet

SWIFT *

V dne Podpis

Uděluji souhlas pro zpracování uvedených údajů, výlučně pro účel vrácení zboží.



POSTUP PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud zboží není součástí zásilky, beru na vědomí skutečnost, že prodávající není povinen vrátit peníze do 14 dnů 
ode dne doručení odstoupení od smlouvy, do momentu dokud mu není dodané zboží nebo nepreukážem zaslání 
tohoto zboží.

1. Zboží pořádně zabalte, tak aby se nepoškodil
2. Přiložte ke zboží kopii faktury, kterou jste spolu se zbožím obdrželi
3. Vyplňte náš formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a odešlete spolu se zbožím

Zboží zašlete na reklamační adresu uvedenou na stránce zakoupeného zboží. Vždy 
aktuální adresy naleznete v sekci reklamace.

Prosím neposílejte zboží na adresu sídla společnosti.

Zboží zašlete na vrácení

Zboží, které budete chtít vrátit musí být nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího 
prodeje. Spolu se zbožím je potřeba doložit i fakturu, na základě které vám bude vrácena příslušná částka.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na naší zákaznické lince uvedené na stránce zakoupeného 
zboží nebo e-mailem na info@top4mobile.eu
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