
Formulář pro vrácení / výměnu zboží / odstoupení od kupní smlouvy

Zakoupené zboží je možné vyměnit / vrátit do 14-ti dnů po obdržení zásilky bez udání důvodu. Zboží musí 
být zabalené v ochranném obalu, bez známek závady a používání ( make-up skvrny, parfém,..)                     
s připevněnou visačkou. V případě, že vrátíte zboží v jiném stavu, vyhrazujme si právo na náhradu takto 
vzniklé škody. Vrácené peníze Vám zašleme bankovním převodem do 14-ti dnů po obdržení vráceného 
zboží. 14-ti denní lhůta pro vrácení není vysvětlována jako doba zapůjčení zboží k užívání. 

Adresa pro vrácení zboží: EVERYDAYMERINO.CZ, Pod Strání 18, 27304, Kačice 

Jméno a příjmení:........................................................................................................................ 
Telefon:……………………………………………………………………………………………………
E*mail:........................................................................................................................................                       
Číslo faktury: ..............................................................................................................................                     
Číslo účtu pro vrácení částky: ........................................................................................................ 

Vrácení zboží 

*důvod 
reklamace: .........................................................................................................................................................

Výměna zboží 

Vracím zboží (katalogové číslo, barva, velikost) Žádám zboží ((katalogové číslo, barva, velikost)  

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

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu everydaymerino.cz 
společnos? JV Double s.r.o., IČO 02061023 („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo 
případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již 
uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnác? dnů 
od jeho převzeU. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika čásU zboží, začíná 
tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo čás? zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží 
dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky. Toto odstoupení oznámí kupující Společnos? 
písemně na adresu provozovny Společnos? nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři. Odstoupí-li 
kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnos? bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od 
kupní smlouvy, vráU mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, 
všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání ( neplaU pro částečné odstoupení 
od kupní smlouvy tzn. ponechání čás? objednávky kupujícím ), které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným 
způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vráU Společnost 
kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
Společnost není povinna vrá?t přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující 
prokáže, že zboží Společnos? odeslal.  

Datum: 

Podpis: 

KS Kód produktu Název produktu Vrácení / výměna

http://everydaymerino.cz

