Reklamační protokol

Datum

Adresa pro zaslání a
uplatnění reklamace:

Parfumeur
Holubí 1237/5
150 00 Praha 6
Základní
podmínky
reklamačního
řízení
(více
viz
VOP
internetového
obchodu posvit.si):
1. Pří reklamace je nutné
zboží předat prodávajícímu
k reklamačnímu řízení
kompletní v obalu, který
bude dostatečně chránit
zboží při přepravě, a to vše
na náklady zákazníka.
Zboží
nesmí
být
mechanicky
poškozeno
zákazníkem. 2. Spolu se
zbožím je nutné předat
tento Reklamační protokol
vyplněný a podepsaný
kupujícím.
3.
Prodávající
vyřídí
reklamaci v co nejkratším
termínu, nejpozději však
do 30 dnů od přijetí. Pokud
zákazník předá k reklamaci
nekompletní zboží, nemusí
být možné reklamaci řádně
vyřítit a z toho důvodu
může být uvedená lhůta
prodloužena.
4. Reklamující bere na
vědomí a souhlasí s tím, že
mu mohou být účtovány
náklady
spojené
s
neoprávněnou reklamací
Podepsáním
tohoto
reklamačního protokolu
kupující stvrzuje, že se
seznámil
s obchodními
podmínkami
internetového
obchodu
parfémy-parfumeur.cz, a
že s nimi v plném rozsahu
souhlasí.

Reklamační protokol internetového obchodu parfémy-parfumeur.cz provozovaného společností:
PARGFUMEUR s.r.o.
Se sídlem Holubí 1237/5, 165 00 Praha-Suchdol
IČ 02912643, spisová značka: C 225121 vedená u Městského soudu v Praze.

REKLAMAČNÍ ČÁST (vyplní zákazník)
Zákazník

Kontaktní
osoba

IČ (u osoby zapsané do VR)

Telefon

Sídlo/bydliště

E-mail

Bankovní spojení (pro případ
vrácení kupní ceny (její části))
Poznámka

Datum nákupu

Číslo objednávky

Název a popis zboží
Výrobní číslo zboží

E-mail

Podrobný popis závady)

Poznámka

Návrh způsobu vyřízení reklamace:
Výměna zboží

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

Jde pouze o návrh, který nemusí být v případě rozporu s Obchodmi podmínkami či zákonem nebo pro neúčelnost či
nemožnost akceptován.

V _________________________

Za kupujícího

Prodejce

SERVISNÍ ČÁST (vyplní prodávající)

PARFUMEUR S.R.O.
Telefon: +420 775 693 038
Kancelář: STŘEŠOVICKÁ 49
160 00 Praha 6

Sídlo: Holubí 1237/5, 165 00 PrahaSuchdol
IČ: 05883865
Spisová značka: C 272411 vedená u
Městského soudu v Praze

www.PARFEMYPARFUMEUR.CZ
obchod@parfemyparfumeur.cz

[Datum]
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Vyjádření prodejce:

Datum: __________________

Podpis prodejce: _____________________________

