
Oznámení o ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Šperk z hygienických důvodů nesmí být používán a nesmí nést známky poškození!
Odstoupení od kupní smlouvy je možné do 100 dnů od doručení zboží!

Právo na odstoupení od smlouvy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami iZlato Česká republika s.r.o (IČO: 03254518) a
umožňuje odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 14 denní lhůtě.

Šperk pošlete v obálce, kterou si můžete zakoupit na poště, na adresu:
iZlato Česká republika s.r.o., Poste Restante Komárnov 2, 691 51 Lanžhot

Pro výměnu je třeba šperk vrátit, my Vám vrátíme peníze a vy si objednáte nový šperk.

Zásilka od Vás musí  obsahovat následující:
• šperk v původním balení
• fakturu nebo kopii originálu
• tento vyplněný formulář

Důležité upozornění: 
Odesílejte pojištěným listem, ne na dobírku a ne balíkem, 
protože balíky nám pošta nedoručuje a tím pádem se 
prodlouží čas pro řešení Vaší výměny.

Vrácený šperk

Důvod vrácení
1. Chci vyměnit, potřebuji jiný šperk 4. Představoval jsem si šperk jinak (popište)
2. Šperk je mi malý 5. Jiný důvod (popište slovně)
3. Šperk je mi velký

Kód šperku / Kód modelu Velikost 
(pokud se jedná o prsten)

Počet ks Důvod vrácení

Pomůžeme vám s výběrem jiného šperku?
CHCETE, ABYCHOM SE S VÁMI PO VRÁCENÍ VAŠICH PENĚZ SPOJILI A POMOHLI

VÁM VYBRAT ŠPERK PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?    

EMAIL: 

Žádám o vrácení peněz za zboží na číslo účtu:

 -   / 

Svým podpisem potvrzuji souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami iZlato Česká 
republika s.r.o. a zároveň čestně prohlašuji, že vrácený šperk nebyl nošen.

Jméno a příjmení:  

Číslo objednávky:    

Datum převzetí zboží:   

Podpis: .........................................

ANO NE
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