
ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE 
OD SMLOUVY DO 14 DNÍ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

Oznamuji, že vracím  celou objednávku  část objednávky viz níže: 

Důvod vrácení zboží:2.  je vadné  nevyhovuje  jiný důvod 

Částka má být vrácena:3. GoPay – vrácí se zpět na účet, ze kterého byla provedena 

bankovním převodem na účet: 

jiným způsobem

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující
spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději
poslední den 14 denní lhůty.
2. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje
3. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději do 14 dnů po doručení odstoupení. V případě vrácení
peněz jiným způsobem než bezhotovostním, bude účtován poplatek dle ceníku České pošty.
4. Zboží nesmí být použité, ani žádným způsobem poškozené.
5. Zboží musí být v originálním nezničeném obalu. Zboží zasílejte zpět v kartonové krabici (doporučujeme použít např.
krabici, ve které jste zásilku obdrželi), aby nedošlo k poškození původního obalu zboží (např. nalepenou lepicí páskou
nebo poštovními štítky). Ideální je ještě vrácené zboží označit na kopii faktury, kterou jste od nás dostali.
6. Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující. Doporučujeme zaslat zboží pojištěnou zásilkou spolu s
dokladem o převzetí (Doporučený, cenný balík,…). Za případnou ztrátu či poškození zásilky na cestě k nám nemůžeme
ručit.
7. Vracené zboží zašlete spolu s vyplněným formulářem na adresu: Bike-Eshop.cz, Zdibská 229/2, 18200 Praha 8.
8. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato!
9. Pro případné další dotazy s vracením či výměnou zboží prosím volejte na tel. 245 007 038.

Datum odeslání: Podpis: 

Vaše jméno a příjmení: 

Číslo objednávky: Email: 

Číslo faktury: Telefon: 

Počet 
kusů Kód Položka 
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