
Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14-ti denní zákonné lhůtě 

Vážení. Využívám svého práva dle § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. „Odstoupení od smlouvy“. 

Upozornění: Od kupní smlouvy nemůže odstoupit kupující podnikatel, tzn. ten, kdo uvedl v objednávce své IČ. 
 

Spotřebitel kontaktní údaje: 
 

Jméno a příjmení:  

Adresa včetně PSČ: 

Telefon:  

E-mail: 
 
 

Výběr formy vrácení kupní ceny/částky. (nehodící se údaje vymažte.) 

Částku požaduji vrátit formou: 

Číslo bankovního účtu/kód banky:  
 
 

Vrácené zboží: (datum zakoupení = datum, které je uvedeno ve faktuře. Vyplňte včetně čísla objednávky a čísla faktury.) 
 

Datum zakoupení Počet ks Název výrobku Číslo objednávky Číslo faktury 
     
     
     

 

 
 VRÁCENÉ ZBOŽÍ ODEŠLETE NA ADRESU: Lenka Sarah Pertlová, Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava 
(zboží k přepravě kvalitně zabalte nejlépe do obalu s bublinkovou výstelkou, nebo výstelkou vyplňte volný prostor v balíku.) 

 
Dodatečné informace: 
Peníze na Váš účet budou zaslány v zákonné lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení zásilky. 

 
Podmínky vrácení: 
Veškeré zboží je možné vrátit do 14-ti dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno kompletní, v 
původním stavu, včetně originálního obalu, záručního listu, příručky, návodů, štítků, propojovacích kabelů a další. Vrácené zboží 
nesmí jevit známky opotřebení a používání. Obal ani zboží nesmí být jakkoliv poškozeny. 

 
Se zbožím musí být zaslána kopie originálu dokladu o koupi. 
Zboží zaslané na dobírku nebude přijato! 

 
Prosím, informujete nás předem telefonicky: +420 792 294 000. Nebo emailem: info@masaze-pro-muze.cz, abychom mohli 
zajistit převzetí zásilky s vráceným zbožím. Předem Vám, děkujeme. 

 
Podpis spotřebitele/kupujícího: (podpis není vyžadován, pokud budete oznámení zasílat elektronickou cestou.) 

Jednoduchý popis důvodu/problému u vráceného zboží (nepovinné), pouze pro naší zpětnou vazbu. Předem Vám děkujeme. 
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