
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Zboží zasílám zpět a zároveň žádám o poukázání kupní ceny ve prospěch bankovního účtu (vše viz níže) nejpozději do 14 dnů od doručení 
tohoto odstoupení od smlouvy (v případě, že bylo zboží navráceno).

Jméno a příjmení

Datum koupě zboží

Výše kupní ceny (Kč) Číslo bankovního účtu / kód banky

Datum

Adresa

E-mail

Číslo dokladu / faktury

Druh (název) zboží

Telefon

Kupující

Podpis zákazníka (pokud je doklad zasílán v listinné podobě)

 
 

 

Prosíme abyste vždy striktně dodržovali tyto pokyny, především doručovací adresu. Předejdete tak
možným komplikacím v procesu těchto úkonů. Procesy jsou z větší části automatizované a není
možné se od nich odklánět. Snažíme se o maximální zjednodušení těchto nepříjemných věcí, ale
je nutné abyste nám poskytovali požadovanou součinnost.

Reklamace zboží
1) Kontaktujte nás telefonicky, nebo emailem na adresu obchod@nakupzbrane.cz
 
2) Bude vám zaslán odkaz s formulářem, který je potřeba online vyplnit
 
 
Naši pracovníci Vám následně sdělí další postup reklamace. Některé produkty se zasílají přímo servisnímu středisku, jiné zasíláme
servisům my, případně předáváme osobně.
 
U reklamace zbraní je postup poněkud složitější a je potřeba dostavit se osobně.

Perifokus s.r.o.
Bahno-Příkopy 1600
738 01
Frýdek-Místek

UpozorněníAdresa pro zaslání

Postup reklamace a vrácení zboží

Vrácení zboží
 
 
- použité zboží (z výprodejů armádních skladů a přebytků)
 
- spotřební materiál (lana, podpalovače, apod.)
 
- zboží, které podléhá autorskému zákonu (knihy, CD atd.)
 
- zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka
 
- zboží, které vykazuje závadu (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)
 
- nové zboží, které jeví jakékoliv známky použití
 
- zboží bez příslušenství
 
 
Jednotlivé zboží z akcí, kde je snížení ceny jedné položky podmíněno nákupem dalšího zboží (vrátit lze pouze celou skupinu zboží).

Co nelze vrátit

1) Před zasláním fyzickým zboží nás kontaktujte telefonicky nebo emailem na obchod@nakupzbrane.cz

4) Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury a
     formulářem o odstoupení od kupní smlouvy na adresu Perifokus s.r.o. Bahno-Příkopy 1600, 738 01 Frýdek-Místek

3) Zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.

2) Vyplňte, vytiskněte a vložte do balíku formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Postup řešení

5) Po obdržení kompletního a nepoškozeného zboží včetně originálních obalů a příslušenství a všech výše
     zmíněných dokladů a případných dárků vrátí prodávající kupujícímu částku převodem na účet vyplněný ve formuláři
     o odstoupení od kupní smlouvy.

6) V případě, že je zboží poškozeno či jeví známky použití, budou od vrácené částky odečteny prostředky na uvedení zboží
     do původního stavu. O této skutečnosti Vás budeme předem informovat.

7) Kupující má právo na vrácení plné ceny zboží do 14ti dnů, pouze pokud je zboží ve 100% stavu a nejeví známky použití.

8) V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti
    (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Doplňující informace
Naším cílem je Vaše plná spokojenost s výrobky, které jste u nás zakoupili. Ve lhůtě 14 kalendářních dnů má kupující možnost
výměny zboží za jiné nebo vrácení 100% uhrazené ceny zboží, pokud nakupoval na eshopu.
Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím (při zakoupení) do dne převzetí zboží prodávajícím (při vrácení).
 
Výměnu zboží hradí kupující dle sazebníku přepravce.
 
Provozní doba Oddělení Reklamací je Po-Pá 10-16 hodin

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

https://nakupzbrane.cz/DATA/Formular_odstoupeni.pdf
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