
FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ / VÝMĚNU ZBOŽÍ 

1. Vyplňte osobní údaje k objednávce:

Jméno a Příjmení:  
Adresa (Ulice, ČP, Město, PSČ): 
Telefon:  
E-mail:
Číslo účtu / kód banky:
Číslo objednávky:

2. Zaškrtněte důvod zaslání zboží zpět:

 Zboží vracím ve 14 denní zákonné lhůtě - přeji si vrácení peněz na účet

 Zboží vracím ve 14 denní zákonné lhůta - přeji si výměnu za:

Číslo produktu Název Produktu Velikost Počet ks Cena za ks 

3. Vyplňte údaje o zboží, které vracíte:

Číslo 
produktu 

Název Produktu Velikost 
Počet 
kusů 

Cena 
za ks 

Důvod vrácení 

Datum a místo Podpis zákazníka 

Zboží k výměně / vrácení zasílejte na adresu: 

www.suscharna.cz 

Mgr. Lenka Pospíšilová 

Orel 277
53821 Orel 

Výměna zboží:  Zboží můžete vrátit do 14dnů od jeho doručení.  Zboží na výměnu odešlete jako doporučenou zásilku, 
nikoli na dobírku a  vyplňte za jaké zboží si jej přejete vyměnit. Výměna je zpoplatněna částkou 50Kč za znovu-odeslání 
zboží - tuto částku prosím vložte do zásilky nebo odešlete na účet č. 206242072/0600. V případě, že zboží které vracíte 
má vyšší cenu než to, které máte nově vybrané, poštovné bude odečteno z této částky a přeplatek vrácen na účet, v 
opačném případě prosím přičtěte rozdíl ceny k 50Kč a pošlete částku společně v balíčku nebo na účet.  
Tip: Informujte nás nejprve na suscharna@seznam.cz a rezervujte si zboží, o které máte zájem na výměnu!  

Vrácení zboží:  Zboží můžete vrátit do 14dnů od jeho doručení.  Vracené zboží odešlete jako doporučenou zásilku, nikoli 
na dobírku. Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet uvedený v úvodu, a to do 14 dnů od převzetí. 

Upozornění:  

Zboží zasílejte vždy přes Českou poštu, a to doporučeně = pojištěné na ztrátu s možností sledování. Balíčky neposílejte 

NA DOBÍRKU, v tomto případě nebude zásilka převzata (nemožnost kontroly úplnosti zásilky).   

Z hygienických důvodu nelze odstoupit od kupní smlouvy u těchto produktů: Dámské, pánské, dětské spodní prádlo 

(kalhotky, podprsenky, boxerky, slipy apod.) a plavky (s výjimkou koupacích šortek). - viz. Obchodní podmínky.  


