Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy AKCE „ KONEC NEVHODNÝCH DÁRKŮ „
Kupující :
Moje jméno a příjmení :
Moje adresa :
Můj telefon a e-mail :
Číslo faktury ( objednávky ) :
Prodávající : Český velkoobchod s.r.o.
IČ 24823694 , DIČ: CZ24823694
Albatrosová 286, Jesenice u Prahy. 25242

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Vážení,
dne ……………… 2016 jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.digital24.cz s vámi uzavřel(a) kupní
smlouvu, jejímž předmětem byly tyto výrobky:
-

a tímto žádám o vrácení celkové částky, bez nákladu za dopravu při původním doruční, zpět
na účet :
popř. o výměnu za jiný výrobek :

Abyste mohli dostat své peníze zpět, musíte splnit tyto podmínky :
Podmínky vrácení zboží :
1. Zboží lze vrátit až 90 dnů od zakoupení. Tato lhůta začíná dnem prodeje, datum na faktuře.
2. Vrátit lze pouze nerozbalené a nepoužité zboží v původním neporušeném obalu včetně
nepoškozených pečetí, pokud jsou přítomné.
3. Zboží musí být vráceno včetně dalšího příslušenství či doplňkových produktů, jež byly součástí
zboží v době uzavření objednávky (např. extra náhradní hlavice). Bude-li zboží vráceno nekompletní,
bude z kupní ceny zboží odečtena plná kupní cena tohoto příslušenství či doplňků, případně může
být toto považováno za nesplnění podmínek akce.
4. Akce se nevztahuje na zboží, které zákazník objednal jako podnikatel, tedy zadal-li při vytváření
objednávky své identifikační číslo.
5. Akce se vztahuje pouze na vybrané malé spotřebiče ( nikoliv fotoaparáty, objektivy a další foto
příslušenství) a pouze na výrobky, které jsou touto akci „ KONEC NEVHODNÝCH DÁRKŮ ! „ označené
na eshopu a následně na faktuře jako samostatná položka.
6. Rozhodující pro zapojení výrobku do akce s možnosti vrácení ve 90 dnech je samostatná položka „
KONEC NEVHODNÝCH DÁRKŮ ! „ v objednávce a na faktuře. Výrobky, které nejsou označené, nejsou
zapojené do uvedené akce.

Výrobek je potřeba odeslat na adresu : Český velkoobchod s.r.o, Albatrosová 286, Jesenice u Prahy,
25242
Zákazník zasláním zboží a vyplněného formuláře na uvedenou adresu přijímá úplná pravidla akce, se
kterými se seznámil na webových stránkách https://www.digital24.cz/konec-nevhodnych-darku/
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