
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
Adresa pro zaslání : DIGIFIT - Krejnická 2021/1, Praha 11, 148 00, Česká 

Republika 

Vážený zákazníku, velice nás mrzí pokud nejste se zbožím plně spokojeni. 
Budeme věřit, že i přes to na nás nezanevřete a při další příležitosti využijete 

našich služeb či produktů. 
Níže prosíme vyplňte potřebné údaje pro odstoupení od kupní smlouvy ve 14-ti 

denní lhůtě. 




Jméno a příjmení :………………………………………….


Adresa :………………………………………………………


Kontaktní Telefon : …………………………………………


Název Zařízení : ……………………………………………


Sériové číslo / IMEI : ………………………………………

Email : ………………………………………………………

Datum zakoupení : ………………………………………..	


Číslo objednávky / faktury : ………………………………

 

Důležité upozornění. K Vašemu zařízení přiložte tento vyplněný formulář včetně 
kopie faktury. Zboží pečlivě zabalte včetně jeho příslušenství a zašlete na naši 

adresu DIGIFIT - Krejnická 2021/1, Praha 11, 148 00, Česká Republika  

Sdělte nám prosím důvod proč odstupujete od kupní smlouvy. 
Na Vašem názoru nám velmi záleží, pokud bylo něco v nepořádku dejte nám to 

prosím vědět. 

Můžete přímo zde : ………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………

(Vyplnění tohoto pole je dobrovolné) 

Před odesláním zboží zpět k nám si prosím přečtěte následující body, zda máte 
nárok na odstoupení od kupní smlouvy. 

 



Zařízení je ve stejném stavu v jakém vám bylo doručeno

Zařízení má neponičený obal

Zařízení má kompletní balení

Zařízení nebylo dlouhodobě používáno 
Zařízení nemá mechanické poškození 


Ze zařízení nebyly odstraněné originální ochranné folie a nálepky 

Od smlouvy nelze odstoupit v případě překročení 14-ti denní lhůty 


Nelze vrátit sluchátka a jiné zařízení nosící se na těle 

Nelze vrátit digitální obsah ( MS OFFICE, MS WINDOWS - licence ) 

Nelze vrátit zařízení na kterém byly prováděny hardwarové a nebo 
softwarové úpravy na přání zákazníka ( INSTALACE ZÁKLADNÍCH 
PROGRAMŮ, ÚPRAVA OPERAČNÍHO SYSTÉMU - Downgrade - 
Upgrade )  

Nelze vrátit v případě, že zákazník zakupoval zboží na IČO/DIČ - 
všeobecně na FIRMU či právnickou osobu 

V případě poničení originálního balení a nebo nedodání kompletního 
balení může prodávající zamítnout žádost o odstoupení od kupní 
smlouvy ! 


MÁM ZÁJEM O JINÉ ZBOŽÍ  - 	 	 ANO		 -	 	 NE


Zaškrtněte políčko ANO - pokud chcete zboží vyměnit za jiné 

MŮŽETE MNĚ KONTAKTOVAT 


Tel.: …………………… 	 	 E-mail :…………………………… 


DATUM  : 	 	 	 	 	 	 PODPIS : 


