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!
Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

u společnos5 SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675
Adresa doručování pro E-shop: E-SHOP, Za Panskou zahradou 1018/1, 252 19 Rudná u Prahy
E-mail:
Tel.: 

eshop@spor5simo.cz  
257 199 787 !

Tímto oznamuji/jeme, že odstupuji/jeme od smlouvy o koupi tohoto zboží: !
Specifikace zboží, ohledně kterého se odstupuje __________________________________ 
Číslo dokladu: _______________________________  
Číslo objednávky: ____________________________  
Datum prodeje/objednání: _____________________  !
Vaše údaje:  
Jméno a příjmení _____________________________________ 
Adresa ______________________________________________ 
Telefon _______________________________ 
Email __________________________________ !
Kupní cenu včetně nákladů, prosíme, vráLt: !
na bankovní účet ☐  složenkou ☐  
________________________ na jméno a adresu č. ________________ !!
Zboží prosím zašlete na adresu:  Spor5simo s.r.o., Za Panskou zahradou 1018/1, Rudná u Prahy, 252 19, 
nebo vraťte na kterékoliv prodejně SporLsimo s.r.o., a to nejpozději do čtrnác5 dnů od odstoupení od smlouvy.

Důvod vrácení zboží: 
☐ Zboží mi nevyhovuje ☐ Zboží je poškozeno
☐ Zboží nesouhlasí s popisem na webu ☐ Doručeno jiné zboží
☐ Jiný důvod!!
Jméno   a   příjmení   spotřebitele/spotřebitelů: _______________________________________ !
Adresa   spotřebitele/spotřebitelů: _______________________________________ !
Datum: _______________________ !!

Podpis (v případě lisLnného doručení) !
_______________________________ 

Postup výměny zboží do 14 dnů od převzetí zboží.
Vaše údaje: 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VARIANTA A – Výměna zasláním zboží na adresu: 

Sportisimo s. r. o., Za Panskou zahradou 1018, Rudná u Prahy, 252 19 

Číslo dokladu …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Číslo objednávky …………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum prodeje ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Objednávkové číslo  Název produktu  Ks  Cena  Výměna zboží za….. 

Příklad 

Q33685 Adidas Nitrocharge 3.0 TRX FG 1 999 Za velikost 10 UK 
Nezapomeňte do balíku vložit fakturu. 

VARIANTA B – Výměna zboží na prodejně 

Zboží z e-shopu můžete na kterékoliv naší kamenné prodejně bez problémů vyměnit za zboží
stejné nebo vyšší ceny. Výměna zboží je snadná a rychlá!

Pokud nemáte v blízkosti bydliště žádnou prodejnu, postupujte, prosím, podle varianty A. 

Seznam prodejen naleznete na e-shopu www.sportisimo.cz 

!
Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů 

u společnos5 SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675
Adresa doručování pro E-shop: E-SHOP, Za Panskou zahradou 1018/1, 252 19 Rudná u Prahy
E-mail:
Tel.:

eshop@spor5simo.cz 
257 199 787!

Tímto oznamuji/jeme, že odstupuji/jeme od smlouvy o koupi tohoto zboží:!
Specifikace zboží, ohledně kterého se odstupuje __________________________________
Číslo dokladu: _______________________________ 
Číslo objednávky: ____________________________ 
Datum prodeje/objednání: _____________________ !
Vaše údaje: 
Jméno a příjmení _____________________________________
Adresa ______________________________________________ 
Telefon _______________________________
Email __________________________________!
Kupní cenu včetně nákladů, prosíme, vráLt: !
na bankovní účet ☐ složenkou ☐
________________________ na jméno a adresu č. ________________!!
Zboží prosím zašlete na adresu:  Spor5simo s.r.o., K Vypichu 468, Rudná u Prahy, 252 19, nebo vraťte
na kterékoliv prodejně SporLsimo s.r.o., a to nejpozději do čtrnác5 dnů od odstoupení od smlouvy. 

Důvod vrácení zboží:
☐ Zboží mi nevyhovuje ☐ Zboží je poškozeno
☐ Zboží nesouhlasí s popisem na webu ☐ Doručeno jiné zboží
☐ Jiný důvod!!
Jméno   a   příjmení   spotřebitele/spotřebitelů: _______________________________________!
Adresa   spotřebitele/spotřebitelů: _______________________________________!
Datum: _______________________ !!

Podpis (v případě lisLnného doručení)!
_______________________________ 

Postup výměny zboží do 14 dnů od převzetí zboží. 
Vaše údaje:

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………….

VARIANTA A – Výměna zasláním zboží na adresu:

Sportisimo s. r. o, K Vypichu 468, Rudná u Prahy, 252 19

Číslo dokladu ………………………………………………………………………………………………………………………….

Číslo objednávky ……………………………………………………………………………………………………………………

Datum prodeje ………………………………………………………………………………………………………………………

Objednávkové číslo Název produktu Ks Cena Výměna zboží za…..

Příklad

Q33685 Adidas Nitrocharge 3.0 TRX FG 1 999 Za velikost 10 UK
Nezapomeňte do balíku vložit fakturu.

VARIANTA B – Vrácení zboží na prodejně

Zboží z e-shopu můžete na kterékoliv naší kamenné prodejně bez problémů vyměnit za zboží
stejné nebo vyšší ceny. Výměna zboží je snadná a rychlá!

Pokud nemáte v blízkosti bydliště žádnou prodejnu, postupujte, prosím, podle varianty A.

Seznam prodejen naleznete na e-shopu www.sportisimo.cz

!
Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

u společnos5 SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675
Adresa doručování pro E-shop: E-SHOP, Za Panskou zahradou 1018/1, 252 19 Rudná u Prahy
E-mail:
Tel.:

eshop@spor5simo.cz 
257 199 787!

Tímto oznamuji/jeme, že odstupuji/jeme od smlouvy o koupi tohoto zboží:!
Specifikace zboží, ohledně kterého se odstupuje __________________________________
Číslo dokladu: _______________________________ 
Číslo objednávky: ____________________________ 
Datum prodeje/objednání: _____________________ !
Vaše údaje: 
Jméno a příjmení _____________________________________
Adresa ______________________________________________ 
Telefon _______________________________
Email __________________________________!
Kupní cenu včetně nákladů, prosíme, vráLt: !
na bankovní účet ☐ složenkou ☐
________________________ na jméno a adresu č. ________________!!
Zboží prosím zašlete na adresu:  Spor5simo s.r.o., K Vypichu 468, Rudná u Prahy, 252 19, nebo vraťte
na kterékoliv prodejně SporLsimo s.r.o., a to nejpozději do čtrnác5 dnů od odstoupení od smlouvy. 

Důvod vrácení zboží:
☐ Zboží mi nevyhovuje ☐ Zboží je poškozeno
☐ Zboží nesouhlasí s popisem na webu ☐ Doručeno jiné zboží
☐ Jiný důvod!!
Jméno   a   příjmení   spotřebitele/spotřebitelů: _______________________________________!
Adresa   spotřebitele/spotřebitelů: _______________________________________!
Datum: _______________________ !!

Podpis (v případě lisLnného doručení) !
_______________________________ 

226 254 894

Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5


