
Formulář pro vrácení nebo výměnu zboží 

Jméno zákazníka:  

Číslo objednávky a/nebo faktury:  

Kontaktní údaje (email, telefon):  

Vrácení zboží: 
Bankovní spojení (pro vrácení peněžních prostředků): 

Výměna zboží: 

Kód, název a velikost produktu, který vracím Kód, název a velikost produktu, který chci obdržet 

  

  

  

  

  
Aby případné vrácení nebo výměna zboží proběhly bez problémů, dodržte prosím následující: 

- Před vyzkoušením ze zboží neodstraňujte visačky, samolepky, certifikáty. Rukavice před vyzkoušením nesundávejte z  kartonového podkladu.   

- Některé druhy zboží, jmenovitě: chrániče zubů, ochranné spodky a trika, suspenzory a podkolenky, není možné z hygienických důvodů vracet. 

- Zboží je možné vrátit bez udání důvodu nebo vyměnit do 14 dnů od jeho převzetí.  

- Vrácené zboží musí být v původním stavu, nepoužité a musí být vráceno s originálním obalem.  

- K vrácení zboží použijte libovolnou přepravní službu. V případě odeslání zboží Českou Poštou nezasílejte zásilku doporučeně. 

- Náklady spojené se zasláním zboží zpět prodejci jdou výhradně na vrub kupujícího. 

Zboží spolu s tímto formulářem zašlete na adresu: Bayer Team Sports, V Mokřinách 43/6, 147 00 - PRAHA 
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