
Protokol o zpětném zaslání zboží 

Kupující - spotřebitel: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

Telefon 
E-mail 
Bankovní spojení 

Číslo faktury 

Číslo objednávky 

Vrácené zboží: 
Artikl (kód produktu) Popis Barva Velikost Ks Kupní cena 

Požaduji výměnu zboží za jinou velikost nebo jiný model 
Pokud se vám zakoupené zboží nelíbí nebo jste špatně zvolili velikost, vyměníme Vám ho za jiné dle Vašeho 
výběru. 
Požaduji výměnu za toto zboží: 
Artikl (kód produktu) Další info Barva Velikost Ks Kupní cena 

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží 
Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředníků komunikace na dálku, má kupující - spotřebitel v souladu s § 1831 
ods. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 
Prodávající dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátí spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy 
všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. 
Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a 
pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

Reklamace vadného zboží 
Popis vady: 

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace:       (o konečném způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající) 
Oprava 
Výměna za stejný model 
Odstoupení od smlouvy - vrácení peněz 

Vracené zboží prosíme zaslat řádně zabalené nejlépe v pevné krabici na adresu: 

K Sporting s.r.o., U Zastávky 2905, 440 01 Louny 
Zásilku s vraceným zbožím nezasílejte na dobírku. Děkujeme. 

Datum a podpis kupujícího (spotřebitele) 
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