
Zákaznický servis:
Tel.: +420 377 454 477, E-mail: obchod@a3coool.cz

Pracovní doba:  
Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00 hodin

Provozovatel:
A3 SPORT s.r.o., Teslova 1171/15, 301 00 Plzeň | IČO: 26350823, DIČ: CZ2630823

FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.

Zboží je nutné zaslat na adresu prodejny, ze které Vám bylo původně odesláno, zboží nezasílejte s odložením na poště nebo depu. V případě, 
že objednávku obdržíte z více prodejen, zboží odešlete na jednu z nich. Adresu prodejny naleznete v záhlaví účtenky.

Zboží je možné vyměnit také osobně na kterékoli prodejně. Seznam všech prodejen najdete na https://www.a3coool.cz/prodejny/

K oznámení je nutné přiložit doklad prokazující,  že zákazník u prodejce věc zakoupil

V případě, že zboží na výměnu nebude skladem žádám vrácení peněz:
Zakřížkujte zvolený způsob vrácení ceny zboží a vyplňte příslušný údaj pro vrácení ceny zboží. 
Zaplacená částka bude vrácená v zákonné 14-ti denní lhůtě níže uvedeným způsobem.

V případě vrácení zboží, ke kterému obdržel zákazník značkový dárek zdarma (který u nás dostanete při nákupu nad 3.000 Kč)  
a celková cena objednávky klesne pod tuto sumu, musí kupující s objednaným zbožím vrátit i tento dárek. V případě, že ho kupující nevrátí,  
bude mu odečtena částka 250 Kč od ceny vráceného zboží.

Jméno a příjmení:

Ulice, č.p.:

Město, PSČ:

Kontaktní telefon (mobil):

E-mail:

Vyměněné zboží Vám bude odesláno na Vaši adresu na dobírku za cenu poštovného pro ČR ve výši 93 Kč.

Dne:

Číslo internetové objednávky:

VRACÍM ZBOŽÍ (katalogové číslo / velikost): ŽÁDÁM ZBOŽÍ (katalogové číslo / velikost):

Převodem na účet:

Složenkou na adresu:

Naleznete v potvrzení objednávky nebo na paragonu – 5. řádek. 

V potvrzení objednávky nebo na paragonu nad názvem zboží. Katalogové číslo je uvedeno na našich stránkách www.a3coool.cz 
vždy v detailu produktu pod jeho názvem.

Vyplňte číslo účtu / kód banky

vlastnoruční podpis
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