
POTREBUJEM INÚ VEĽKOSŤ

CHCEM VRÁTIŤ TOVAR

REKLAMÁCIA ZLE ZASLANÉHO TOVARU

Ak Ti veľkosť nesedí, radi ju vymeníme za inú. Táto služba je bezplatná!
Ak Ti tovar nevyhovuje, môžeš ho vymeniť za niečo iné, mrkni na naše stránky.
Výmenu možno vykonať do 30 dní od dátumu doručenia, pokiaľ nie je na faktúre uvedené 
inak. Podmienkou je, aby bol tovar nepoškodený a nepoužitý (polož si otázku, či bude
možné tovar naďalej ponúkať ako nový).
Pre urýchlenie prosím vyplň požadované údaje na druhej strane.

Tovar je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.
Táto služba je bezplatná!
Podmienkou je, aby bol tovar nepoškodený a nepoužitý (polož si otázku, či bude možné 
tovar naďalej ponúkať ako nový).
V prípade prijatia vráteného tovaru späť a kladného vybavenia žiadosti o jeho vrátenie, 
bude kupujúcemu vrátená čiastka za tovar a to buď bankovým prevodom, alebo poštovou
poukážkou do 14 dní (väčšinou 5-7 dní).
Pre urýchlenie prosím vyplň požadované údaje na druhej strane.

Pokiaľ si dostal iný tovar, ako bol objednaný, veľmi sa ospravedlňujeme. Prosím, zašli nám
tovar späť. Chybu napravíme čo najskôr a dodáme darček. Ak nám emailom zašleš podací 
lístok s číslom bánk. účtu, preplatíme Ti náklady na poštovné.
Pre urýchlenie prosím vyplň požadované údaje na druhej strane.

Pokiaľ si tovar použil a niečo prestalo fungovať, alebo sa pokazilo atď. prosím, vyplň 
reklamačný formulár, ktorý je k stiahnutiu na našich stránkach 

Pokiaľ si zásielku prevzal a zistil, že je tovar poškodený z dôvodu nevhodnej manipulácie
pri preprave, . Bohužiaľ túto reklamáciu musí vykonať
prijímateľ, teda Ty. My ju vybaviť nemôžeme :(

REKLAMÁCIE

POŠKODENÁ ZÁSIELKA

okamžite kontaktuj prepravca

www.motozem.sk/formulare

Ak všetko prebehlo
v  p o r i a dk u ,  m á m e
rovnakú radosť ako Ty.

Ak Ti  tovar radosť
z  ne jakého dôvodu
nespravil, daj nám vedieť
a  n a p r a v í m e  t o !

Dôležité, uschovaj !

ĎAKUJEME ZA
NÁKUP



Zasielam späť Požadujem                    veľkosť                            veľkosť

Tovar s kópiou faktúry a týmto listom odišli cez Slovenskú poštu na adresu:

Po prijatí balíčka Ťa budeme informovať.

Anila s.r.o.
P.O.BOX 168 
Čadca 1, PSČ 022 01 

Balíček, prosím, neodosielaj na dobierku. Nezabudni ho poistiť pre prípad straty, alebo
poškodenie. 

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať:

Tel.: +421 412 028 972
Email: info@motozem.sk

www.motozem.sk

inú veľkosť / iný tovar
vrátiť tovar
podať reklamáciu

Potrebujem

Doplnkové informácie
číslo účtu - pre vrátenie/preplatok

Chceš nám niečo povedať? (napr. iná dodacia adresa, než bola v objednávke)

D ......................     Meno.................................................     Podpis.........................ňa

Číslo objednávky
(variabilný symbol z faktúry)


