
    POKYNY K REKLAMACI A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vážený zákazníku,

    velice si vážíme důvěry, kterou jste nám projevil svým nákupem a doufáme, že budete se                             
    zakoupeným zbožím spokojen.

    Faktura slouží jako reklamační list. Uschovejte jej, prosím, pečlivě pro případ pozdější
    reklamace!

1. Odstoupení od kupní smlouvy

    U nás máte garanci vrácení peněz při odstoupení od smlouvy ve (14 denní lhůtě) od převzetí zboží.

    V případě odstoupení od smlouvy, zašlete prosím, produkt na adresu uvedenou níže, spolu s  
    formulářem na odstoupení od smlouvy, který najdete v kategorii RADY PŘI NÁKUPU na hlavní    
     stránce našeho e-shopu.

    V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě odstoupení od smlouvy,   
    nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

    Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve než mu spotřebitel  
    zboží předá nebo prokáže odeslání zboží.

    Dle občanského zákoníku je lhůta pro vrácení peněz 14 dnů.

    Pro vrácení plné kupní ceny je nutné, aby zboží nejevilo žádné známky poškození či používání.

 Pokud vracíte jen část zboží z objednávky, vrátíme Vám na účet cenu za toto zboží.
   Pokud byla tímto vrácením porušena podmínka na dopravu zdarma, odčeteme dopravné od  částky,  kterou    
budeme vracet. Doprava zdarma je jen při objednávce nad 2000 Kč.

Při odstoupení od smlouvy a vrácení celé objednávky poukazujeme na Váš účet částku za zboží plus nejlevnější 
způsoby dopravy, který nabízíme a to ve 14 denní lhůtě po převzetí.

2.Reklamace

   Zboží je možné reklamovat osobně na naší prodejně v Ostravě nebo odeslat spolu s formulářem,
    který najdete v kategorii RADY PŘI NÁKUPU na hlavní straně našeho e-shopu.

    Na vyřízení reklamace máme 30 dnů.Tato lhůta začíná běžet den, ode dne následujícího po 
    uplatnění reklamace.

    O průběhu reklamace se můžete informovat na e-mailové adrese : info@boty-detske.cz

    Po dokončení reklamačního řízení bude zboží bezplatně doručeno na adresu zadanou při
    uplatnění reklamace spolu s reklamačním protokolem.

3.Nezapomeňte nás ohodnotit

    Na Váš e-mail bude odeslána zpráva s předmětem dotazník z Heureky.Ohodnoťte Váš nákup, 
    každé hodnocení nás potěší.
    
Doručovací adresa pro reklamace a odstoupení od smlouvy:

   Botatex
   Nádražní 615/30
   Ostrava 70200

mailto:info@boty-detske.cz

