
IBAN:

Číslo účtu pro vrácení platby za zboží:
 

Dátum a podpis:

Pokud ti naše zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, do 14 dnů od doručení ho můžeš vrátit. Zboží musí být
nepoškozené, nepoužívané a se všemi visačkami. Zboží, které si přeješ vrátit, nám spolu s fotokopií faktury a
tímto formulářem zašli na uvedenou adresu. Zboží přijaté na sklad překontrolujeme a nejpozději do 14 dnů od
obdržení zásilky ti vrátíme částku za zboží. V případě, že nebude možná výměna nebo oprava poškozeného
zboží, částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů na tvůj účet.

ve smyslu § 7 a násl. zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené
na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších

předpisů

Meno, priezvisko, titul:   ...........................................................................................................................

Adresa:                               ...........................................................................................................................

Telefonní číslo:                ...........................................................................................................................

Mail:                                    ...........................................................................................................................

Číslo (ID) objednávky:    ............................................................................................................................

Tímto odstupuji v souladu s § 8 a násl. zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo
poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory
prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů od kupní smlouvy
uzavřené s podnikatelem:

Název/katalogové číslo zboží, které vracíš a důvod vrácení:

Obchodní jméno: GLETT s.r.o.
reg.: Obchodní rejstřík Okresního soudu Žilina, odd. Sro., vl. čj. 59002/L Adresa: U Hluška, Chalupkova 159/6, 022 01 Čadca
IČO: 47 040 513 DIČ: 2023772212 IČ DPH: SK2023772212 email: info@relleciga.cz tel.: +421911741836                                         

Adresa pro vrácení/ výměnu pro CZ zákazníky:
Relleciga - Glett, s.r.o.
Jablunkov 1207
739 91 Jablunkov
Česká republika
+421 911 741 836 , info@relleciga.cz

UPOZORNĚNÍ! :
Balíček s vráceným zbožím, prosíme,
neposílej na dobírku. Takovou zásilku
nemůžeme převzít!
Děkujeme za pochopení.

finanční prostředky za zboží ti budou vráceny po kontrole vráceného zboží, nejpozději do 14 kalendářních dnů
 v případě, že vrácením zboží klesne hodnota objednávky na získání dárku zdarma, je třeba vrátit i dárek


