
REKLAMAÈNÍ FORMULÁØ 

Chci reklamovat zbo�í
   Pøeètìte si ná� reklamaèní øád, který naleznete na stránkách www.TextilCentrum.cz.

   Reklamaci nám oznamte na e-mail reklamace@textilcentrum.cz nebo telefonicky na
tel. (+420) 607 233 332.

   Vyplòte prosím tento formuláø. Popi�te pøesnì o jakou vadu se jedná, nebo jak se
projevuje. Budeme rádi, pokud pøilo�íte také fotografii závady.

   K reklamaci pøilo�te také následující dokumenty (nebo jejich kopie):
doklad o koupi (fakturu nebo dodací list), záruèní list, byl-li se zbo�ím 
dodán, vyplnìný reklamaèní formuláø, pøípadnì dal�í dokumenty èi dùkazy vztahující se k reklamovanému zbo�í nebo jeho závadì (napø. fotografie).

   Pro pøípad vrácení penìz nebo poskytnutí slevy uveïte prosím Va�e èíslo úètu a pøipojte svùj podpis.

   Reklamované zbo�í, pokud mo�no se v�emi souèástmi a v originálním obalu, nám doruète po�tou (nejlépe poji�tìné, za pøepravu neneseme odpovìdnost) 
nebo osobnì na adresu:
Textil Soldán s.r.o., Vejvanovského 469/8, 767 01  Kromìøí�. 

Pokud reklamaci uznáme za oprávnìnou,nahradíme Vám zaplacené po�tovné (v pøípadì nepøimìøenì vysokého po�tovného v�ak pouze do vý�e obvyklého 
po�tovného Èeské po�ty pro zásilky v rámci ÈR)!

U nìkterých vad není nutné zasílat zbo�í zpìt (napø. nesprávná cena), v tom pøípadì se na øe�ení dohodnete s na�imi pracovníky ihned pøi oznámení 
reklamace.

   Po obdr�ení reklamovaného zbo�í Vám potvrdíme jeho pøijetí a sdìlíme, jakým zpùsobem bude reklamace vyøizována.

   Následnì udìláme v�e pro to, abychom Va�i reklamaci vyøídili co nejdøíve. Bì�nì reklamace vyøizujeme bìhem nìkolika dnù. Ve slo�itìj�ích pøípadech a 
pokud bude nutné vadu odbornì posoudit, vyøídíme Va�i reklamaci v nejzaz�ím pøípadì do 30 dnù.

   Vyøízenou reklamaci, opravené nebo vymìnìné zbo�í, nebo v pøípadì neuznané reklamace zbo�í pùvodní, Vám za�leme zpìt na Va�i adresu. Po�tovné v 
tomto pøípadì hradíme my!

   V pøípadì uznané reklamace a vrácení penìz (nebo poskytnutí slevy) Vám odpovídající èástku po�leme na uvedené èíslo úètu.

   To je v�e :-)
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Èíslo objednávky (faktury)

Jméno

Telefon

Datum

          Peníze mi vra�te na úèet èíslo: Èíslo úètu Podpis

Mno�.
Kód zbo�í 

(SKU) Název a vlastnosti zbo�í (velikost, rozmìr, barva, ...) Popis závady a jejích projevù Kód 
øe�ení

1 12345 (PØÍKLAD) Povleèení ARMANI 140x200cm krep Na povleèení jsou malá nedoti�tìná místa 2

Prosím navrhnìte zpùsob 
vyøe�ení Va�í reklamace. 
Bohu�el ne v�dy Vám budeme 
moci vyhovìt!

1 - Chci vadu opravit 4 - Chci vrátit peníze

2 - Chci slevu 5 - Jiný zpùsob, uveïte:

3 - Chci zbo�í vymìnit

Zbo�í, které chci reklamovat


