
Dodavatel:

lnternet Mall. a.s,
U garáží 1611 /1

170 0O Praha 7 - Holešovice
lča1 26204967
D|Č: CZ262O4967

Doprava: Osobní vyzvednutí
Úhrada; Platba při převzetí
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Var.symbol (uvádějte při platbě) 5043462221
Konstantní symbol 8 Strana č.1
Faktura - daňový doklad ě. 5043462221
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Vaše poř.číslo

853

Datum vystavení dokladu: 26.04.2a19
Datum zdanitelného plnění: 26,04.2O19
Datum splatnosti: 26.04.2019
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Datum evidování tížby:
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váženÝ zákazníku,

u píevzatélro zboží si řádně zkontíoluit€, ž9 i€ zboží neporušené a má kompletní pří§lušgnství. PřípadBé aesrovnalosti nep.odlené a€šte (nejlépe do lří dnů od plevzetí

Zboži) bud'Y kterékoiiv z našich poboček nebo na našl zákaznické lince, Pozdělšl íeklamace neúplnosli zbožl net}o Vněišiho poškozenl zboži Vás nezbtsvule pláva vĚc

íeklámovat. lnteíffet Mall má však možnost prokázaa, že se nejedná o íozpoí 3 kupní smlouvou-

Pokud j§te zákaznik - spoířebitel (výrobek .iste nekoupili na iČ0} v souladu § § 1829 odst. 1 obča6i(ého Zákoníku máte právo bez ldání důvodu odstoupit od

smlouvy do 'l4 dní od plevzeti zboží" Ustanovení zákona o odstoupení od smlevy Ve lhůtě ]4 dnů v*k n€lze chápal jako možnost bezplat8ého zapů}čení zt}ožl.

spqtřebitel v piipadě Využiií práva na odstoupení cd smieyy do 14 dní od přelzetí p'nění, musí písdáyaiícimu bÉz Zbytečného odkladu, n€jpozděii však do 14 dnů

qd od§toupení od smlouvy vydat vše, co na základě k§pní smlouvy získal. pokud ta iiž ned{ dobře možné inapř, v mezidobí byto zboží zničeno nebo spoti€bováflo},

musí §potřebitel poskytnout p9.ěžitou náhíadu jako píotihodnotu roho, 60 iiž nemůže být VYdáno. Pokud ie v.ácené Zboží poškozeno i€n čásíečně, může prodávajicí

uplatíút na spotřebiteli píávo na náhíadu škodY a započíst svůj náíok na v.ácenou kupní genu. Píodá!.aiící je v lakovém piípadě povinen vzniklou škodu p.okáeat.

Prodávaiíci spotřebiteli v takovém případě Víací ien takto sníženou kupní cenu.

V případě" že iste čl€nem MALL Plu§. máte možnost od smlouvy odštoupit ve lŇlé do 30 dní,

Jak postupovat v případě reklamace?

Pío uplatnéní íeklam3ce d9poíUčuieme se obrétil přímo na neibližší auioíizwanÝ serví§ - íeklamace 1ak bude vYříz€na nairychlejší možnau cestou. servis vám též

poskvtne úplné a odb8íné inŤormace k vaší závadě, popi. vám sdělt, Zda se jedrá o vadu a zda je možné ii odstían[ svépomocí_

seznam autorizovaných servisních míst naleznele v návodu pío použití, popl. v záíučním listU, je-li ke zboží vYdán.

Tip: Aktuální inŤoíínac€ k zá.učním podmínkám a možnosti uplatnění reklamacs nálezn€te iéž na stránkách www.mall-cz.lreklamace.

V přip8dě, že neni možnÉ uplatnit.eklam3ci přimo v autoíizovaném servis, uplatněte íekiamaci na adrese prodáva;ícíh9.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl B, vložka B5O1,
Číslo účtu: 2064330104/2600

Sazba 21,aYo
Celkem
celkem k úhradě

Jedná se o duplikát EET účtenky. EET účtenka Vám byla zaslána emaitem.


