
Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud si přeješ vrátit zboží zakoupené ve SNEAKERGALLERY, vyplň prosím tento 
formulář a vytištěný nám jej zašli spolu s vráceným zbožím. Přiložením formuláře se  
výrazně urychlí celý proces vrácení zboží.

Při balení prosím postupuj dle Instrukcí k odeslání, které najdeš na konci tohoto 
formuláře. Správným zabalením se předejde poškození zboží během přepravy.

Zboží nám lze bezplatně zaslat přes Zásilkovnu, kde stačí nadiktovat náš vratkový 
kód: 94624757

V případě, že zboží nechceš bezplatně vrátit přes Zásilkovnu, ale jiným způsobem, 
odešli nám jej prosím na následující adresu:

SNEAKERGALLERY s.r.o.
Tyršova 1182, Box 9
664 42, Modřice

email: info@sneakergallery.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji
od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Číslo objednávky:

Email:

Telefon:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Způsob platby:

Číslo účtu pro vrácení platby:

V ……………………….., dne ………………..

____________________________________
Podpis spotřebitele

CZ



Instrukce k odeslání

Lze vrátit nenošené zboží, které bylo pouze vyzkoušené a je bez sebemenších 
známek použití, včetně všech součástí původního balení.

Samolepky a kartičky, které spolu se zbožím přišly, si samozřejmě můžeš nechat.

Úplně nejjednodušší a bezplatný způsob, jak nám tenisky odeslat, je přes Zásilkovnu. 

Stačí přijít na kteroukoliv jejich pobočku a nadiktovat náš vratkový kód: 94624757

Na Zásilkovně následně vytisknou štítek a zboží nám odešlou.

Tenisky prosím zabal doubleboxed, tzn. krabici s teniskami vlož do kartonové 
krabice, aby se zabránilo poškození originální krabice od tenisek během přepravy. 
Ideálně tenisky vracej ve stejné krabici, ve které přišly a případný volný prostor 
vyplň tak, aby se krabice uvnitř doubleboxu nehýbala.

Oblečení prosím zabal do kartonové krabice, aby se předešlo poškození při 
přepravě.

Po obdržení zboží jej zkontrolujeme a následně vrátíme peníze na účet.



Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následující-
ho po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená 
třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této 
smlouvy informovat společnost SNEAKERGALLERY s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 
92/21, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 08326011, DIČ: CZ08326011 formou jednostranného 
právního jednání. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, 
není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení 
od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, 
které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vznik-
lých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob 
standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební pro-
středek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neur-
čil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po 
obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co 
nastane dříve.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty 
zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obezná-
mení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od 
smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste 
nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb 
stanoveným ve smlouvě.


