
Ak vám tovar nesadne, nie je problém. Určite nechceme, aby ste mali doma niečo, čo nebudete nosiť. Máte možnosť
výmeny alebo vrátenia tovaru bez udania dôvodu v lehote 30 dní odo dňa, keď Vám zásielka dorazila.
_________________________________________________________________________________________________

VRÁTENIE TOVARU

1. Tovar môžete vrátiť aj na našej predajni Miletičova 5, Bratislava, aj keď ste ho kúpili online. Informácie o

našej predajni nájdete na www.shooos.sk/obchod.

2. Alebo nám pošlite nenosený a nepoškodený tovar s originálnymi visačkami a nepoškodeným obalom späť na

adresu: isklad 180127/09 - Shooos s.r.o.,  Diaľničná cesta 5 - HALA D - GATE 35, 90301 Senec spolu s týmto

formulárom (alebo jeho kópiou) a my sa o všetko postaráme. Použite prosím extra obal (krabicu, fóliu ) na

zabalenie tovaru. Ak bol tovar nosený, nedostanete náhradu a tovar Vám odošleme naspäť. Ak je poškodená,

polepená krabica od tovaru lepiacou páskou, prípadne štítkom od kuriéra, vyhradzujeme si právo účtovať Vám

poplatok vo výške najmenej 15 EUR.

Meno a priezvisko:........................................................... Adresa:........................................................................................

Telefon:............................................................................ Email:..........................................................................................

Číslo objednávky alebo faktúry:...........................................................................................................................................

Chcem tovar vrátiť:

Názov tovaru: Kód tovaru (viď faktúra): Veľkosť: Dôvod vrátenia (zakrúžkujte):

............................................... ........................................ ............ 1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6 /  7

............................................... ........................................ ............ 1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6 /  7

1.Tovar sa mi nehodí    2.Objednal/a som si zlú veľkosť 3.Veľkosť mi nesedí    4.Prišiel mi nesprávny tovar   5.Na monitore vyzeral produkt inak   6.Zlá kvalita

7.Balíček prišiel neskoro

Čo s peniazmi?

1. Peniaze posielame späť na platobnú kartu alebo paypal (Ak bola táto metóda platby zvolená).

2. Peniaze chem poslať späť na účet. (Poštovou poukážkou peniaze späť neposielame).

IBAN: SK __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝMENA TOVARU

1. Tovar na výmenu si prosím objednajte štandardným spôsobom.

2. V košíku si zvoľte spôsob dopravy a ako spôsob platby: Výmenu tovaru.

3. Sem napíšte číslo novej objednávky: .......................................................................... a vytlačte si tento formulár.

4. Vložte formulár do krabice spolu s tovarom a pošlite nenosený a nepoškodený tovar s originálnymi visačkami a

neznehodnoteným obalom späť na adresu:

isklad 180127/09 - Shooos s.r.o.,  Diaľničná cesta 5 - HALA D - GATE 35, 90301 Senec

5. V prípade rozdielu ceny Vám buď vrátime peniaze alebo pošleme rozdiel formou dobierky.

http://www.shooos.sk/obchod

