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Formulá pro uplatn ní reklamace eshopu DUXY.CZ
(vypl te tento formulá a odešlete jej zp t pouze v p ípad , že chcete reklamovat zboží v zákonné
dob . Formulá je t eba vytisknout, vypsat požadované údaje, podepsat a vložit do zásilky s
vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):
Ji í Robinson Roup
Bulharská 61 Trutnov
54101
Internetový obchod:
Spole nost:
Se sídlem:
/DI :
E-mailová adresa:
Telefonní íslo:

https://www.duxy.cz
Ji í Robinson Roup
Bulharská 61
43328300
obchod@roup.eu
721253254

Vypl te prosím následující údaje:
Spot ebitel:
Moje jméno a p íjmení:
Moje adresa:
j telefon a e-mail:

Uplatn ní práva z vadného pln ní (reklamace)
Vážení,
dne ________jsem ve Vašem obchod ____________ vytvo il objednávku (specifikace objednávky
viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:
(* zde je t eba vadu podrobn popsat ).
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Požaduji vy ídit reklamaci následujícím zp sobem:
(* zde je t eba požadovaný zp sob vy ízení podrobn popsat ; nap íklad - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu,
požaduji o opravu produktu a to nejpozd ji v zákonné lh
30 kalendá ních dn ).

Zárove Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatn ní reklamace s uvedením, kdy jsem
právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/vým nu, a následn
potvrzení data a zp sobu vy ízení reklamace, v etn potvrzení o provedení opravy a dob jejího trvání
(v p ípad , že se jedná o opravu, nikoliv vým nu).
1. Datum objednání (*)
/datum obdržení (*)
íslo objednávky:
2. Pen žní prost edky za objednání, p ípadn i za doru ení, byly zaslány zp sobem________
a budou navráceny zp t zp sobem (v p ípad p evodu na ú et prosím o zaslání ísla
tu)_______________/______
3. Jméno a p íjmení spot ebitele:_____________________________
4. Adresa spot ebitele:_____________________________
5. Email:______________
6. Telefon:___________
(*) Nehodící se škrtn te nebo údaje dopl te.

V ____________ Dne _______________

(podpis)
______________________________________

Jméno a p íjmení spot ebitele

Seznam p íloh:
1. Faktura za objednané zboží . (*)
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Obecná pou ení k uplatn ní reklamace
Zakoupení v ci jste jakožto spot ebitel povinen prokázat p edložením kupního dokladu, p ípadn jiným,
dostate
v rohodným zp sobem.
Jakožto spot ebitel nem žete uplatnit práva z vad, které jste sám zp sobil nebo o kterých jste p i koupi v l.
Stejn tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spot ebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme
ani za b žné opot ebení v ci.
Reklamace musí být uplatn na nejpozd ji v 24m sí ní lh . Reklamaci je t eba uplatnit bezodkladn , aby
nedošlo k rozší ení vady a v jejím d sledku k zamítnutí reklamace. V asným oznámením vady poté, co se objeví,
si m žete zajistit bezproblémové vy ízení reklamace.
Reklamace je vy ízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lh ta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a m žete od kupní smlouvy odstoupit.
Vaše poznámka k reklamaci:
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