
ADRESÁT / PRODÁVAJÍCÍ                                                          

Radka Spěváčková                                                                        

IČ:   75594188 

Sídlo:  Wolkerova 12, Jihlava, 586 01 

 

web:  pepecap.cz  
e-mail:  napis.pepe@gmail.com

 

FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ 
 

Číslo objednávky: .............................................................................................................. 

(naleznete v e-mailu – Potvrzení objednávky) 

Datum objednání: .............................................................................................................. 

Datum obdržení: ................................................................................................................ 

VRACÍM ZBOŽÍ (název + velikost): ................................................................................ 

(naleznete v e-mailu – Potvrzení objednávky – nebo na papírovém štítku u zboží) 
 

Důvod vrácení / zpětná vazba pro prodejce: ....................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

ŽÁDÁM ZBOŽÍ (název / velikost): ................................................................................... 
Název je uveden na našich stránkách www.pepecap.cz vždy v detailu produktu. Pokud proběhl nákup na fler.cz, uveďte název, který 

je na těchto stránkách. 

 

Doplňující poznámky k nákupu: ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

Jméno a příjmení kupujícího: ........................................................................................... 

Adresa kupujícího: ................................................................................................................ 

Adresa pro doručení:............................................................................................................ 
(vyplňte pokud se liší) 

E-mail: ...........................................................................     Telefon: .................................... 
Vyměněné zboží Vám bude odesláno na Vámi uvedenou adresu skrze českou poštu (ve výši 65 Kč/doporučený balík), či výdejní místo 

Zásilkovny (ve výši 75 Kč). Vyberte si prosím způsob doručení. Na uvedenou částku Vám přijde faktura na mail. 

 

V případě, že zboží na výměnu nebude skladem, žádám: 
(nehodící se škrtněte) 

 vrácení peněz (vyplňte příslušný údaj)  

Číslo účtu: ...................................................................................................................... 

 ušití nového čepečku v jiné velikosti (dodání 1 týden od potvrzení) 
 

Zboží zašlete na výše uvedenou adresu, ze které Vám bylo původně odesláno, a to prostřednictvím České pošty (jako doporučený balík). 

Po domluvě je možné zaslat zboží též na výdejní místo Zásilkovny. V obou případech si nezapomeňte vzít doklad o odeslání zboží, pokud 

by došlo ke ztrátě balíčku, můžete ho potom následně vyreklamovat. Zboží je možné vyměnit také osobně u mě v provozovně.  

 

Jakoukoliv čepici je potřeba pak vrátit nepoškozenou, nenošenou, neznečistěnou, řádně zabalenou (v původním obalu), se všemi štítky 

a bez známek opotřebení (např. nošením, praním a jiné), mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace (např. vyzkoušení nebo jiné 

prověření funkčnosti). 

 

Pokud na daném produktu budou shledané a jasné známky nošení, není možné akceptovat vrácení zboží, případně Vám bude vráceno 

pouze 50 % částky za produkt, což je částečná kompenzace mého času věnované vaši zakázce (viz obchodní podmínky). 

 

Dne: ............................                                Podpis kupujícího: ..........................................   


