
FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ

Jméno a příjmení*:

Ulice a číslo domu*:

Město*:

PSČ*:

Telefon*:

E-mail:

ZÁKAZNÍK:

Obchodní jméno:

POŠTOVNÍ ADRESA PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ

Adresa:

Město:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

IČO: DIČ/IČ DPH:

Číslo objednávky*: Číslo faktury*:

V dne

podpis zákazníka
* označená pole jsou povinná

Zboží zakoupené na stránkách TimeStore.cz může zákazník vyměnit za jiné zboží do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží je třeba odeslat na adresu
prodávajícího jako balíkovou nebo listovní zásilku (ne doporučeně). Zásilku neposílejte na dobírku, nebude přijata!

PODMÍNKY VÝMĚNY ZBOŽÍ:

Zboží bylo doručeno dne (den převzetí)*:

Svým podpisem níže potvrzuji, že beru na vědomí a souhlasím s podmínkami výměny zboží.

• zboží na výměnu nesmí být poškozeno a nesmí jevit známky používání

• zboží na výměnu musí být odesláno jako balíková nebo listovní zásilka (ne doporučeně)

• zboží na výměnu musí být odesláno poštou (ne na dobírku)

• balení zboží na výměnu musí obsahovat: zboží, originální balení, všechny dokumenty ke zboží, daňový doklad - originál faktury,
vyplněný Formulář pro výměnu zboží

Název zboží*:

Kód zboží*:

ZBOŽÍ NA VRÁCENÍ:

Kód zboží*:

Název zboží*:

ŽÁDÁM ZBOŽÍ:

DŮVOD VÝMĚNY ZBOŽÍ JE: (tato informace není povinná, ale pokud ji vyplníte může být podnětem ke zkvalitnění našich služeb)

zboží nesplňuje moje představy

zboží se neshoduje s fotografií na stránce

zboží je velký nebo malý

zboží se neshoduje s popisem na stránce

jiný důvod výměny:
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