
 

 
 
Kompletní informace týkající se vrácení zboží najdete 
napište nám na objednavky@jewellis.cz nebo zavolejte na 

 

VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ 
  
Pokud Vám zboží nevyhovuje, nelíbí nebo se prostě nehodí k
lhůtě 14 dnů nebo vyměnit bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste zboží převzali. 
 
Zboží nepoškozené a neopotřebené, v původn
bezpečnostní visačka), zabalené do vhodného obalu tak, aby se nepoškodilo, z
Havránková, Jewellis.cz, Tachovská 67, 323 00 Plzeň
(faktury) jako doporučenou zásilku. O ostatní se již postaráme my.

 
 
Jméno a příjmení:………………………………………..……………………………………
 
Email:……………………..……………………………………
 
Adresa:……………………………………………………………………………………………..……………………………………………
 
 
Chci zboží vrátit/vyměnit: 
 

Název zboží nebo kód zboží                                              

 
………………………………………………………………………………………………………………                                              
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                      
………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                             
                                                                                                                             
………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                                                                  

 
Zaškrtni preferovaný způsob vyřízení vrácení/výměny z
 

            Vrácení peněz. 

                       
                                                                                                       

                                                                                                        Chci si ponechat kredit na další nákup. Obratem Vám zašleme kód, který můžete kdykoliv uplatnit v
 

                                                                                                        Peníze chci zaslat na bankovní účet číslo:

 
 

            Vyměnit zboží za jiné. 
             

                                               Název zboží (případně kód)                                                                                                   
 
                         Nové zboží:  
 

                                              ………………………………………………………………

                                              ………………………………………………………………

                                              ………………………………………………………………

                                              

                         Případný přeplatek chci zaslat na bankovní účet číslo

 
                         Při případném nedoplatku chci zaslat nové zboží na dobírku na adresu uvedenou v
                                             
 
 
 
 
 

Dne: …………………………………………………………           

 

najdete na našich stránkách, viz Vrácení, výměna a reklamace. Pokud se chcete na cokoliv
objednavky@jewellis.cz nebo zavolejte na +420 703 333 536. 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ  

Pokud Vám zboží nevyhovuje, nelíbí nebo se prostě nehodí k šatům, u nás není žádný problém. Máte možnost jej vrátit ve 
lhůtě 14 dnů nebo vyměnit bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste zboží převzali. 

původním stavu s veškerým příslušenstvím (originální 
bezpečnostní visačka), zabalené do vhodného obalu tak, aby se nepoškodilo, zašlete, prosím, zpět na adresu 
Havránková, Jewellis.cz, Tachovská 67, 323 00 Plzeň spolu s tímto vyplněným formulářem a kopií daňového dokladu 
(faktury) jako doporučenou zásilku. O ostatní se již postaráme my. 

Jméno a příjmení:………………………………………..……………………………………     Telefon:………………………

Email:……………………..…………………………………….…………………. Číslo objednávky nebo faktury:………

Adresa:……………………………………………………………………………………………..……………………………………………

                                                        VRÁTIT         VYMĚNIT     DŮVOD               NAPIŠTE, PROSÍM, ČÍSLO DŮVODU

…………………………                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          
………………………………………………………                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

…………………………………………………………………..………..….                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           

Zaškrtni preferovaný způsob vyřízení vrácení/výměny zboží: 

Obratem Vám zašleme kód, který můžete kdykoliv uplatnit v našem e-shopu. 

Peníze chci zaslat na bankovní účet číslo: …………………………………………………………………………………

Název zboží (případně kód)                                                                                                                                                 

…………………………………………………………………………………………….……         .……………

…………………………………………………………………………………………….……         .……………..…

…………………………………………………………………………………………….……         .……………

Případný přeplatek chci zaslat na bankovní účet číslo: …………………………………………………………………………………………….

Při případném nedoplatku chci zaslat nové zboží na dobírku na adresu uvedenou v tomto formuláři.             

Dne: …………………………………………………………                 Váš podpis: …………………………………………………………

. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, 

    
šatům, u nás není žádný problém. Máte možnost jej vrátit ve 

lhůtě 14 dnů nebo vyměnit bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste zboží převzali.  

(originální značková dárková krabička a 
ašlete, prosím, zpět na adresu Lucie 

plněným formulářem a kopií daňového dokladu 

…………………….…………….…… 

Číslo objednávky nebo faktury:……….……….………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………..…. 

APIŠTE, PROSÍM, ČÍSLO DŮVODU 

     1. Zboží se mě nelíbí 
     2. Zboží se neshoduje s objednávkou 
     3. Špatná kvalita 

                                      4. Zboží dorazilo poškozené 
      5. Zásilku jsem obdržel/a příliš pozdě 

                                      6. Kvalita materiálu mi nevyhovuje 
                       7. Velikost mi nevyhovuje 

                                                               8. Jiný důvod 

 

……………..……………….…… 

            Cena 

……         .………………....…….……. 

……         .……………..……...………. 

……         .…………………..…………. 

…………………………….……   
 
 
 

 

Váš podpis: ………………………………………………………….………… 


