
  

 

Formulář pro výměnu zboží  

Zboží u nás zakoupené lze do 30 dnů od doručení vyměnit a to za předpokladu, že znovu vybrané zboží bude ve stejné či vyšší 
hodnotě než je hodnota zboží vraceného. Před vyplněním formuláře si prosím vytvořte na e-shopu novou objednávku. 

Dopravné od nás budete mít zdarma. Cena zboží, které zasíláte zpět, bude odečtena od nové objednávky.   
  
  
  

 Číslo původní objednávky   Číslo daňového dokladu   Datum doručení zásilky   Číslo NOVÉ objednávky  

  

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

    

Kód zboží  Název                       Množství  

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

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

 

  
Příjmení:      ………………………………………………………………………….    Jméno:  ……………………………………………………………  

Telefon:      ………………………………………………………………………….    e-mail: ……………………………………………………………  

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

Číslo účtu:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

Rádi vám vyměníme pouze zboží, které je vráceno ve stavu, jak byste si jej i vy byli ochotni zakoupit s přívlastkem „nové“ ;) Tedy nepoškozené, 

kompletní, v původním stavu, s originálními a nepoškozenými obaly i visačkami bez známek opotřebení či používání. Zabalené tak, aby 

neutrpělo přepravou, tzn. nejlépe do krabice s adekvátní výplní, ideálně v obalu, ve kterém jsme zaslali k vám. Prosíme o zvážení, při balení do 

obálky či fólie, zda je toto zabalení k povaze věci i jejímu výrobnímu obalu dostatečné. Pojištěný balíček s vloženým tímto Formulářem pro 

výměnu a kopií dokladu o koupi (naleznete v příloze našeho mailu o odeslání zásilky k vám) nám prosím zašlete zpět na adresu:   

NUNYNEK.CZ s.r.o., Kunice 76, 679 71 pošta Lysice  

UPOZORNĚNÍ: Při odeslání Českou poštou, zasílejte pouze cenným balíkem, nebo balíkem do ruky, jedině tyto dvě služby zaručí, že nám bude 

zásilka doručena na naši adresu. Zaslání obálkou či doporučenou zásilkou RR může zůstat ležet nedoručeno na poště. Není v naší moci takovéto 

zásilky jednotlivě vyzvedávat, z tohoto důvodu je NEPŘEBÍRÁME a vrací se zpět. Zboží zaslané na dobírku také NEPŘEBÍRÁME. NÁKLADY SPOJENÉ 

S VRÁCENÍM ZBOŽÍ HRADÍ VÝLUČNĚ KUPUJÍCÍ.  

  
O průběhu výměny se můžete informovat zde: e-mail: obchod@nunynek.cz       

 tel.: +420 774 927 887 Po-Pá 9.00 – 18.00 hod.  

Celé obchodní podmínky naleznete zde:    

https://www.nunynek.cz/obchodni-podminky/   

  

  

Datum:  ..................................................    Podpis  kupujícího: ………………………………………………….  

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

Pokud máte chuť, můžete nám napsat důvod  výměny.   A lespoň víme, co se vám honí hlavou a rádi tak předáme dále,  

případně sami zapracujeme na vylepšení :)   
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