
Oznámení o výměně / vrácení zboží  
 

 
 Jméno a Příjmení   Jméno a Příjmení 

 

 

 Milan Berka 

 Ulice / č.p  Firma   
  ZOO ROOM  

 Město, PSČ  Ulice / č .p / město, PSČ 

  Soudní 67, Jevíčko 569 43 

 Telefon  IČO / DIČ 

  IČO: 07350317  /  DIČ:CZ8906013776 

Email  Email / Telefon 

  eshop@zooroom.cz  /  +420 608 422 741 
 
 
Jelikož byla smlouva uzavřena přes  internetu, já výše uvedený kupující, využívám práva podle § 1829 odst.1 ve spojení s § 1818 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od níže uvedené smlouvy odstupuji ve smyslu níže uvedeném.  

 
Pokud Vám zakoupené zboží nevyhovuje a chcete je vrátit nebo vyměnit, máte právo na vrácení či výměnu do 14 dnů od jeho převzetí. Pro 
urychlení vyřízení celého procesu, prosíme o vyplnění tohoto tiskopisu. Tiskopis není nutné vyplňovat při osobním předání na prodejně. Zboží 
nesmí vykazovat známky použití znečištění např. od chlupů, poškození (Musí být kompletní včetně visaček, dokumentace a veškerého 
příslušenství k produktu) v původním obalu. Nebude-li zboží vráceno v původním obalu, můžou být účtovány dodatečné náklady spojené na 
nový obalový materiál, jako jsou např. výplně, obal atd. Adresa pro doručení ZOO ROOM, Soudní 67, 569 43 Jevíčko. O vyřízení Vás budeme 
informovat na Vámi zadané E-mailové adrese nebo na telefonním čísle. 

 
 
 

Číslo daňového dokladu (faktury)   Datum vystavení daňového dokladu (faktury) 
   

 
  
Seznam výrobků které v  

  

  

  

  
   

Zboží mně nevyhovuje  Zboží neodpovídá objednávce 
 

Bez udání důvodu   

 

 

 

    
Na zboží byla zjištěna závada, popište:  
          

rmace pro vyplacení částky za vrácené zboží 
 

Zboží vám zasílám / předávám zpět a tímto vás žádám o poukázání ceny následujícím způsobem: 
       V hotovosti                                                          Na bankovní účet (do 14 dní od doručení zboží)  
 
 
 
 
 
Více informací o výměně a vrácení najdete na našich stránkách www.zooroom.cz v sekci Vše o nákupu. 

 
Místo, dne   Vlastnoruční podpis 

   
Informujte nás prosím předem o odstoupení od smlouvy na e-mail:  

Název výrobku / Při výměně napište např. za jakou barvu, velikost požadujete vyměnit.... Ks Výměna Vrácení 

    

Název výrobku / Při výměně napište např. za jakou barvu, velikost požadujete vyměnit.... Ks Výměna Vrácení 

    

Název výrobku / Při výměně napište např. za jakou barvu, velikost požadujete vyměnit.... Ks Výměna Vrácení 

    

Název výrobku / Při výměně napište např. za jakou barvu, velikost požadujete vyměnit.... Ks Výměna Vrácení 

    

Číslo bankovního účtu  

 / 
  

                                                    Kupující                                                                                                                                         Adresa pro doručení 
 

                                                  
 

Údaje o dokladu k nákupu

 

Seznam výrobků které vracím / požaduji vyměnit  
 

Důvod vrácení 

Způsob vrácení přeplatku 

ZOO ROOM, Soudní 67, 569 43 Jevíčko 


