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Formulář pro výměnu zboží 

V případě, že Vám zboží nevyhovuje, můžete do 14 dnů využít možnosti  výměny zásilky. Do balíčku  zabalte 

nepoužité zboží (v originálním obalu i s visačkami) s vyplněným formulářem, kopií faktury a napište na něj 

„Výměnná zásilka.“ 

Nevyhovující zboží nám zašlete zpět na naši doručovací adresu:  

FOR JOB PROTECT, s. r. o., Malenovice 1147, 763 02 ZLÍN. 

Krabice není přepravní materiál, zabalte, prosím zboží do nového obalu. 

Číslo faktury: ................................ 

Číslo objednávky: ................................ (naleznete v e-mailu s potvrzením objednávky)  

IČO: ...................................................... 

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

Adresa:  .......................................................................... 

Telefonní kontakt: ................................ 

Důvod výměny zboží: 

 Zboží je mi velké. 

 Zboží je mi malé. 

 Přišlo mi jiné zboží, než jsem si objednal/a (expediční chyba). 

 Přišlo mi poškozené zboží. 

Stručný popis poškození: 

ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ VÝMĚNA ZA ZBOŽÍ 
 kód zboží název zboží velikost kód zboží název zboží velikost 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
      

5. 
      

(kód zboží i název naleznete ve Vaší faktuře) VŠE VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM 

Datum: ....................................................... Podpis: ............................................................. 
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Formulář pro vrácení zboží 

Nesplnilo zboží Vaše očekávání? V takovém případě nám jej můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit. 

Stačí, když ho v nepoškozeném a nepoužitém stavu zašlete zpět spolu s tímto vyplněným 

formulářem. Krabice není přepravní materiál, zabalte, prosím zboží do nového obalu. Peníze za zboží 

Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději však do 30-ti dnů od přijetí reklamace. 

Číslo objednávky: ................................ (naleznete v e-mailu s potvrzením objednávky) 

Číslo faktury: ................................ 

Číslo bankovního účtu: _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ 

IČO: ................................ 

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

Telefonický kontakt: ................................ 

Důvod vrácení Číslo 

důvodu 
Vrácené zboží ks 

1. Špatná kvalita 

2. Poškozené zboží 

3. Zboží je mi velké 

4. Zboží je mi malé 

5. Odlišný vzhled 

6. Jiné* 

   

   

   

   

*Jiné (důvod):    

(kód zboží i název naleznete ve Vaší faktuře) VŠE VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM 

Datum: ....................................................... Podpis: ............................................................. 
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Reklamační formulář 

Zboží zašlete zpět spolu s tímto vyplněným formulářem. Krabice není přepravní materiál, zabalte, 

prosím zboží do nového obalu. 

Číslo objednávky: ................................ (naleznete v e-mailu s potvrzením objednávky) 

Číslo faktury: ................................ 

IČO: ................................ 

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

Telefonický kontakt: ................................ 

Důvod reklamace Reklamované zboží ks 

   

   

   

   

   

(kód zboží i název naleznete ve Vaší faktuře) VŠE VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM 

Datum: ....................................................... Podpis: ............................................................. 
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