Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru)
Oznamujem Vám, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim
v súvislosti s tovarom, ktorý som si objednal(a) vo Vašom internetovom obchode a ktorý mi bol dodaný.
Predávajúci:
W&R obuv, spol. s r. o., IČ: 269 32 059, e-mail: eshop@rieker-eshop.sk, telefón: +421 910 744 588
Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Adresa:
E-mail:

Telefón:
Číslo faktúry (uvedené v jej pravom hornom rohu):

Označenie vráteného tovaru:
Kód tovaru (sedemmiestne číslo)

Veľkosť

č.1
č.2
č.3
č.4

Za vrátenie tovaru požadujem čiastku ....................€, ktorú si prajem:
Poslať na účet číslo: ..................................................................................../......................
Vyplatiť v hotovosti na ktorejkoľvek predajni v Českej republike (zoznam nájdete na www.riekereshop.sk/predajne)

Dátum:

Podpis kupujúceho:

Pre vrátenie tovaru zdarma na pobočke Zásielkovne použite prosím kód 911 62 424. Návod nájdete na adrese
https://www.rieker-eshop.sk/userfiles/navod_zasielkovna.pdf Pre inú možnosť vrátenia zašlite balík na adresu: W&R
obuv, spol. s r. o., Pražanka 78, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí, ČR. V tomto prípade si poštovné hradí kupujúci sám.

Pre výmenu veľkosti vyplňte iba druhú stranu

Výmena veľkosti
Týmto spôsobom je možné meniť iba nevyhovujúcu veľkosť. Pokiaľ chcete tovar vymeniť za iný vzor,
prosíme, vyplňte odstúpenie od zmluvy na druhej strane a urobte novú objednávku s Vami vybraným
vzorom na našom e-shope.
Predávajúci:
W&R obuv, spol. s r. o., IČ: 269 32 059, e-mail: eshop@rieker-eshop.sk, telefón: +421 910 744 588
Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Adresa:
E-mail:

Telefón:
Číslo faktúry (uvedené v jej pravom hornom rohu):

Označenie tovaru na výmenu:
Kód tovaru (sedemmiestne číslo)

Pôvodná
veľkosť

Požadovaná
veľkosť

č.1
č.2
č.3
č.4

Pokiaľ nie je požadovaná veľkosť na sklade, za vrátenie tovaru požadujem čiastku ....................€, ktorú si prajem:
Poslať na účet číslo: ..................................................................................../......................

Dátum:

Podpis kupujúceho:

Pre zaslanie tovaru na výmenu veľkosti zdarma na pobočke Zásielkovne použite prosím kód 911 62 424. Návod nájdete
na adrese https://www.rieker-eshop.sk/userfiles/navod_zasielkovna.pdf
Pre inú možnosť vrátenia zašlite balík na adresu: W&R obuv, spol. s r. o., Pražanka 78, 763 11, Želechovice nad Dřevnicí,
ČR. V tomto prípade si poštovné hradí kupujúci sám.

Pre vrátenie tovaru vyplňte iba druhú stranu

