
FORMULÁØ PRO VRÁCENÍ
14 dnù na vrácení zbo�í i bez udání dùvodu 

 Do 14 dnù mù�ete zbo�í vrátit nepou�ité, neno�ené a nejlépe v pùvodním obalu.
 Peníze Vám vrátíme do 7 pracovních dnù od obdr�ení zbo�í.
 Pøi výmìnì úètujeme pouze polovièní po�tovné.

 Pro jakýkoliv dotaz èi pøipomínku volejte (+420) 607 233 332 nebo pi�te na
e-mail info@chcilatky.cz.

Chci vrátit zbo�í
   Ujistìte se, �e vracené zbo�í je bez známek pou�ití nebo no�ení, a �e máte v�echny jeho souèásti pokud mo�no vèetnì pùvodního obalu.

   Vyplòte následující formuláø a uveïte v�echny polo�ky, které chcete vrátit.

   Sdìlte nám èíslo úètu, na který si pøejete vrátit 
peníze za zbo�í a pøipojte také svùj podpis.

   Vracené zbo�í nám za�lete zpìt (pokud mo�no poji�tìné, za pøepravu neneseme odpovìdnost) na adresu:
Textil Soldán s.r.o., Vejvanovského 469/8, 767 01  Kromìøí�. K zásilce pøilo�te tento formuláø a také kopii dokladu o koupi.

   Peníze za zbo�í Vám na uvedený úèet za�leme do 7 pracovních dnù od obdr�ení vráceného zbo�í.

Chci vymìnit zbo�í za jiné
   Zavolejte nám na (+420) 607 233 332 nebo napi�te na

e-mail info@chcilatky.cz pro ovìøení dostupnosti a
zarezervování zbo�í na výmìnu.

   Do formuláøe napravo uveïte zbo�í na výmìnu, tj. zbo�í,
které chcete zaslat místo vráceného.

   Kroky 1 a� 4 proveïte i pøi výmìnì zbo�í.

   Vymìnìné zbo�í Vám za�leme zpìt ihned, jakmile obdr�íme
zbo�í vrácené, pøípadnì ihned po naskladnìní. Po�tovné pøi
výmìnì úètujeme pouze v polovièní vý�i!

   Pokud je hodnota vymìnìného zbo�í ni��í ne� zbo�í vráceného, vznikne pøeplatek. Ten Vám do 7 pracovních dnù za�leme na uvedené èíslo úètu.
Pokud je hodnota vymìnìného zbo�í vy��í, vznikne doplatek. Ten mù�ete uhradit pøedem bankovním pøevodem, nebo dobírkou.
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Èíslo objednávky (faktury)

Jméno

Telefon

Datum

          Peníze (pøeplatek) mi vra�te na úèet èíslo: Èíslo úètu Podpis

Èíslo zbo�í 
(SKU)

Název a vlastnosti zbo�í (velikost, rozmìr, barva, ...) Cena Mno�.

Zbo�í, které chci místo vráceného

          Pøípadný doplatek uhradím: Pøedem bankovním pøevodem () Dobírkou ()

Mno�.
Kód zbo�í 

(SKU) Název a vlastnosti zbo�í (velikost, rozmìr, barva, ...) Cena Vrátit peníze 
() Vymìnit () Kód 

dùvodu Poznámka

1 12345 (PØÍKLAD) Pøehoz ALEF 210x240cm 560 Kè  2

Prosím uveïte hlavní dùvod 
vrácení ka�dé polo�ky èíslem z 
vedle uvedeného seznamu

1 - �patná velikost/rozmìr 4 - Èekal/a jsem nìco jiného 7 - Nesprávné zbo�í

2 - Nelíbí se barva/vzor 5 - Nechtìný dárek 8 - Dodáno pøíli� pozdì

3 - Objednáno na zkou�ku 6 - Nízká kvalita 9 - Vadné zbo�í

Zbo�í, které vracím


