
REKLAMAČNÍ LÍSTEK
Zákazník - dodací adresa: Číslo faktury - datum vystavení

vrátit peníze na účet vyměnit zboží za

název zboží kód množství cena vráceno ks důvod vrácení požadované řešení zboží / velikost / barva / ks

  

faktura číslo:  

  

ze dne:

poznámka:

jméno   příjmení ulice  

 č.p. PSČ  město telefon  

 e-mail

Intimia.cz s.r.o. - Na Břehu 569/7 - Praha 9 - 190 00 - tel.: 739 730 336 - email: info@intimia.czZboží pošlete na adresu Intimia.cz s.r.o.

         Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dní

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém 
obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od 
smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední 
den 14denní lhůty.

         Reklamace  zboží

Vaše reklamace bude vyřízena podle § 616 a následujících do 30dnů ode dne jejího uplatnění. O 
vyřízení reklamace Vás budeme e-mailem či telefonicky informovat. Speci�kaci vady napište do 
poznámky.
Spotřebitele trvá na odstranění vady:   ANO   NE

číslo účtu  /kód banky
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