na
u
an
te tr
oč u s
ot ho
u
dr

Novinka

Fakturu zasíláme
elektronicky

! !!

Odstoupení
kupní
smlouvy
Odstoupení
Odstoupení
od od
od
kupní
kupní
smlouvy
smlouvy
do do
do
14 14
14
dnůdnů
dnů

u společnos5 SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627,
Řevnická
170/4,
21 Praha
u společnos5
u společnos5
SPORTISIMO
SPORTISIMO
s.r.o.,s.r.o.,
se sídlem
se sídlem
Řevnická
Řevnická
1/121,1/121,
155 00155
Praha
00
5, IČ: 526194627,
5, IČ: 26194627,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675
zapsaná
v obchodním
rejstříku
vedeném
Městským
soudem
v Praze,
oddíl C,
vložka
7867578675
zapsaná
v obchodním
rejstříku
vedeném
Městským
soudem
v Praze,
oddíl
C, vložka
Adresa doručování pro E-shop:
E-SHOP, Za Panskou zahradou 1018/1, 252 19 Rudná u Prahy
Adresa
doručování
pro E-shop:
Adresa
doručování
pro E-shop: E-SHOP,
E-SHOP,
Za Panskou
zahradou
1018/1,
19 Rudná
u Prahy
Za Panskou
zahradou
1018/1,
252 19252
Rudná
u Prahy
E-mail:
eshop@spor5simo.cz
E-mail:
eshop@spor5simo.cz
E-mail:
eshop@spor5simo.cz
Tel.:
257 199 787
257787
199 894
787
Tel.: Tel.:
257 199
226
254

! !!Tímto oznamuji/jeme, že odstupuji/jeme od smlouvy o koupi tohoto zboží:
TímtoTímto
oznamuji/jeme,
oznamuji/jeme,
že odstupuji/jeme
že odstupuji/jeme
od smlouvy
od smlouvy
o koupi
o koupi
tohototohoto
zboží:zboží:
! !!Speciﬁkace zboží, ohledně kterého se odstupuje __________________________________
Speciﬁkace
Speciﬁkace
zboží, zboží,
ohledně
ohledně
kterého
kterého
se odstupuje
se odstupuje
__________________________________
__________________________________
Číslo dokladu: _______________________________
Číslo dokladu:
Číslo dokladu:
_______________________________
_______________________________
Číslo objednávky: ____________________________
Číslo objednávky:
Číslo objednávky:
____________________________
____________________________
Datum prodeje/objednání: _____________________
DatumDatum
prodeje/objednání:
prodeje/objednání:
_____________________
_____________________

! !!Vaše údaje:

Vaše údaje:
Vaše údaje:
Jméno a příjmení _____________________________________
JménoJméno
a příjmení
a příjmení
_____________________________________
_____________________________________
Adresa ______________________________________________
AdresaAdresa
______________________________________________
______________________________________________
Telefon _______________________________
Telefon
Telefon
_______________________________
_______________________________
Email __________________________________
Email Email
__________________________________
__________________________________

! !!Kupní cenu včetně nákladů, prosíme, vráLt:
KupníKupní
cenu včetně
cenu včetně
nákladů,
nákladů,
prosíme,
prosíme,
vráLt:vráLt:
! !!na bankovní účet ☐
složenkou ☐
na bankovní
na bankovní
účet ☐účet ☐
složenkou
složenkou
☐
☐
________________________
na jméno a adresu č. ________________
________________________
________________________
na jméno
na jméno
a adresu
a adresu
č. ________________
č. ________________
! !!!
! !Zboží prosím zašlete na adresu: Spor5simo s.r.o., K Vypichu 468, Rudná u Prahy, 252 19, nebo vraťte

Zboží Zboží
prosímprosím
zašletezašlete
na adresu:
Spor5simo
s.r.o., Ks.r.o.,
Vypichu
468, Rudná
u Prahy,
252 19,
nebouvraťte
na adresu:
Spor5simo
Za Panskou
zahradou
1018/1,
Rudná
Prahy, 252 19,
na kterékoliv prodejně SporLsimo s.r.o., a to nejpozději do čtrnác5 dnů od odstoupení od smlouvy.
nebo vraťte
na kterékoliv
prodejně
s.r.o.,
a to nejpozději
čtrnác5 dnů
od odstoupení od smlouvy.
na kterékoliv
prodejně
SporLsimo
s.r.o., aSporLsimo
to nejpozději
do čtrnác5
dnů od do
odstoupení
od smlouvy.

Důvod vrácení zboží:
DůvodDůvod
vrácení
zboží:zboží:
vrácení
☐ Zboží mi nevyhovuje
☐ Zboží je poškozeno
☐ Zboží
nevyhovuje
☐ Zboží
poškozeno
☐ mi
Zboží
mi nevyhovuje
☐ je
Zboží
je poškozeno
☐ Zboží nesouhlasí s popisem na webu
☐ Doručeno jiné zboží
☐ Zboží
s popisem
na webu
jiné zboží
☐ nesouhlasí
Zboží nesouhlasí
s popisem
na webu ☐ Doručeno
☐ Doručeno
jiné zboží
☐ Jiný důvod
☐ Jiný☐důvod
Jiný důvod

! !!!
! !Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: _______________________________________
JménoJméno
a příjmení
a příjmení
spotřebitele/spotřebitelů:
spotřebitele/spotřebitelů:
_______________________________________
_______________________________________
! !!Adresa spotřebitele/spotřebitelů: _______________________________________
Adresa
Adresa
spotřebitele/spotřebitelů:
spotřebitele/spotřebitelů:
_______________________________________
_______________________________________
! !!Datum: _______________________
Datum:
Datum:
_______________________
_______________________
! !!!
! !

! !!

Podpis (v případě lisLnného doručení)
PodpisPodpis
(v případě
(v případě
lisLnného
lisLnného
doručení)
doručení)
_______________________________
_______________________________
_______________________________

