Vyměňujete nebo vracíte?

NÁVRATOVÝ LIST
Datum přijetí reklamace:
Datum zakoupení zboží:
Číslo dokladu o koupi:
Reklamaci vyřizuje:

PRODÁVAJÍCÍ - KONTAKTNÍ ÚDAJE
SKIMAX spol. s r.o.
Týnecká 714/6 , Olomouc 779 00
IČ: 25388274
DIČ: CZ 25388274
Tel.: +420 603 865 000
Email: store@ski-max.cz

KUPUJÍCÍ - KONTAKTNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení:

Telefon:

Email:
Adresa:

ZBOŽÍ KTERÉ VRACÍTE
Název

Velikost

Množství

Požaduji:
Výměnu za jiný kus (je možné do 14 dnů od zakoupení, zboží musí být nepoužité, ve stavu, v jakém bylo doručeno, v originálním obalu a
s originálními etiketami, náhrada poštovného není možná, opětovné zaslání zboží bude zpoplatňěno)
Název zboží, které si objednáváte

Velikost

Barva

Množství

Vrácení peněz – odstoupení od smlouvy o nákupu zboží (proběhnedo 14 dnů od zakoupení, zboží musí být nepoužité, ve stavu, v jakém bylo
doručeno, s originálními etiketami a obaly. Peníze Vám budou vráceny bankovním převodem do 10 pracovních dnů od přijetí potvrzovacího
emailu o převzetí Vaší zásilky. K vrácené částce Vám bude přičtena náhrada poštovného 70 Kč.)
Číslo bankovního účtu pro vrácení pěněz:

Dne:

Podpis zákazníka:

Vyplněný návratový list prosím zašlete společně s kopií dokladu o koupi na adresu společnosti
SKIMAX s.r.o., Týnecká 714/6 Olomouc 779 00, store@ski-max.cz, tel.+420 775 860 840
Nevíte si rady?
Kontaktujte naše online oddělení, rádi Vám poradíme! Jste spokojeni s našimi službami? Dejte nám to vědět na
našem FB@skimaxstore nebo na emailu store@ski-max.cz40

Vyměňujete nebo vracíte?

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ A MOŽNOST VÝMĚNY ZBOŽÍ
Aby pro Vás bylo nakupování prostřednictvím našeho internetového obchodu ski-max.cz opravdu bezrizikové a především pohodové, dodržujeme zásadu „Záruky vrácení peněz“.
Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení Vašeho zboží, že Vám jakýmkoli způsobem nevyhovuje (barva, velikost,
materiál atd.), máte možnost jej bez uvedení důvodu vrátit či případně vyměnit ve lhůtě 14 dnů od převzetí balíčku.
Obratem Vám zašleme jiný kus, či vrátíme peníze zpět na Váš bankovní účet (vrácení peněz do 10 pracovních dnů).
Podmínkou vrácení peněz či výměny zboží je:
›

Zboží musí být vráceno v původním stavu v originálním neporušeném obalu se všemi visačkami, dobře zaba
lené, schopné dalšího prodeje a s řádně vyplněným návratovým listem

›

Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží

›

Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o koupi

›

Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné

›

Schovejte si doklad o vrácení zboží, dokud Vám nepotvrdíme obdržení Vaší zásilky

Zboží zašlete na adresu:
SKIMAX s.r.o.
Týnecká 714/6
Olomouc 779 00

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Bc. Pavlína Kroutilová
Online sekce SKIMAX Store
+420 775 860 840, store@ski-max.cz

