
Dodavatel:

lnternet Mall, a,s.
U garáží 161111
i 70 0O Praha 7 - Holešovice
lČa 262a4gav
DlČ: C7262O4967

Doprava: Osobní vyzvednutí
Úhrada: Platba při převzetí
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Var,symbol {uvádějte při platbě) 5045465380
Konstantní $ymbol 8 Strana č.1
Faktura - daňový doklad č. 5045465380

Odběratel:

Marcela ř

-

*Brno 1

Vaše poř.číslo

978

Datum vystavení dokiadu: 02.08,2019
Daturn zdanit€iného plnění: 02.08.2019
Datum splatnosti: 02,08,2019
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Vážený zákazníku,

u převeatého zboží si řádně zkontíolujte, že ie řboží oepoíušené a má komp|ali přísluš€nství. Piipadné nssrovnalo§ti nep.adleně i€šte lneilépe do tří dnů od převzelí

zboži) buď v ktsíékoliv z našich pob6č€k nebo na naší žákaznické lince. pozdš:* íeklamace ftalplffiti zboží nebo vněišíbo poškození zboží vás nězb3vuie píáýa věc

,aldamovat. lnternél Mall má však m§žftost prokáZat, že 5s nei€dná o íozpoí 5 i{pní smlouvou.

Pokud.jste Zákazník - §potřebitei {vÝrobek 

'§te 

nekoupili na !Čo) V souladu § ! '1829 odst.'l občanského zákoníku máte plá9o bez Udáni důvodu odstepit od

smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Ustanovení zákona o odstoupení od sr}cwy ve lhůtě 14 dnů však n€lze chápal iako možno§t be?platného zapůičsní zboží.

spotřebitel v případě využití píáua na odstolpsilí od §mlouvy do 14 dní od pigťžetí plnění, musí píodávaiícímu bez zbytečného odkladú, neipozděii však do t4 dnů

od odstwpení od §mlwvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy zlskal. pokld to iiž ngní dobře možné {např. v mezidobí bylo ztloží zničgno nebo §potíebováno}.

musí spotřebite| poskytnout penéžitou náhradu i3ko protihodnotu toho. co již eemŮž8 bfi vydáno. Pokld j9 víácené zt}aží poškozeno ien částečně. můre $odávaiíCí

Uplatfiit na §potřebiteli yávo aa náhíadu škedy a zópočlst svůi nárok na vlácenou kupní cenu. Prcdávúící je v takovém případě povifr€n vzniilúU škod! prokáZtst.

Prodávajíď spotiebiteli V takovém 9řípadě vrarí len lakto sníženou kupní c€nu.

V případě. že isxe člen€m MALL Flus. máte možn§t od omlcuvy odstoupit ve ínůtě do 30 dní,

Jak postupovat v případě reklamace?

Pí0 uptatněffí reklamace doporučUieme se obíátit p'ímo na neibližší autorizovaný s€ruis - reklamac€ tak bude vYřízena neřvchleiší možnou c§toU, seívi§ vám též

poskytne úplné a odbo.né iníoímace k vaší záVadé, popř- vám sdělí, zdó §€ jgdaá o vadu a zda ie možné ii odstranit svépomocí,

s&nam auloíizovanÝch §eíyi§ních m'st naleznete v rávódu pro použt' popi. V záručnfm listu, ie_li ke zboží rydén.

Íip; Aktuální infcímac€ k záručnim podmínkám a možno§ti uplatnění reklamac€ naleznete lÉž na sííánkách Ww.marl.críek'me.

v piípadě, že freni možBé úplatBit reklamaci piímo v auíorjzovaném §eívisú, uplatněte Iek'amáci na adrese p.odáýaiídho,

SpoteČnost zapsána v obchodnim rejstříku vedeném Městským souclem v Praze, oddíl B, vložka B501.

Sazba 21 ,Oa/c

Celxem
celkem k úhradě

Jedná se: duplikát EET účtenky. EET účtenka Vám byla zasláná emaiiem.

Číslo účtu: 2064330104/2600


