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FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ – IČO
Určeno pro objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti,
tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Firma – název / zakázka č.: ...............................................................................................................................................
pokud máte přiděleno zákaznické číslo, nemusíte vyplňovat adresu

Jméno a příjmení: .............................................................................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................................................................
Místo: ............................................................................................. PSČ: ...................... IČO: .......................................
DiČ: .......................................
Číslo objednávky: .........................................................................
Číslo faktury: .................................................................................
Datum dodání zboží: .....................................................................
Vrácené zboží:
katalogové číslo
výrobku

Poznámka:
cena bez DPH

počet ks

Na základě normy EU EHK55-R, ISO 9000 a evidence typových listů na Ministerstvu Dopravy ČR/SR nemůžemeEH]XGiQtGĤYRGĤ
převzít vámi vrácené zbožíTažné zařízení a Elektropřípojku. Na další zboží z našeho e-shopu se toto nařízení nevztahuje.
Z důvodu znemožnění zhotovení falsifikátu a dohledatelnosti typových listů či výrobních čísel, které byly součástí naší dodávky, a na základě
vašeho požadavku navrácení budou tato čísla vyřazena z evidence, jak u SVC GROUP, tak na příslušných úřadech a MDČR/MDSR.
Původní evidenční čísla budou uložena s tímto dokumentem v kartě odběratele, který odstoupil od koupě.
Odůvodnění vrácení zboží (tažné zařízení a elektropřípojka):

Podmínky vrácení zboží:
1. Dodané zboží lze vrátit pouze po předchozí dohodě s firmou SVC Group s.r.o. (dodavatel).
Zároveň je požadováno k vrácenému zboží přiložit tento vyplněný formulář.
2. Zboží je možno vrátit nejpozději do 30-ti dnů od data jeho zakoupení anebo převzetí od dodavatele.
3. Vrácené zboží musí být dodáno v původním stavu; nesmí být použité ani namontované,
poškozené nebo nekompletní. Elektroinstalaci je možno vrátit pouze pokud nebude porušena pečeť na obalu.
4. Zboží označené jako „DOPRODEJ“ anebo zakoupené se slevou z výprodeje NELZE VRÁTIT!
5. Nedílnou součástí dodávky tažného zařízení je Typový list včetně montážního návodu, který musí být vrácen!
6. Pokud bude zboží vráceno prostřednictvím přepravní služby, musí být zabaleno tak, aby během přepravy nedošlo
k jeho poškození. Dodavatel má právo převzetí zboží s poškozeným obalem odmítnout.
7. Částka za vrácené zboží bude odpovídat kupní ceně, která byla platná v době pořízení zboží.
Tato částka bude kompenzována při dalším odběru zboží, popř. vrácena zpět na účet.
Datum: ..................................................

Podpis: ..................................................

Vyplněný formulář včetně příloh zašlete na e-mail: svc@svcgroup.cz
Provoz / Manufacturing plant: Průmyslová zóna Vysokov 179, 547 01 Náchod, The Czech Republic
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