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VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

(vyplň tento formulář a pošli jej zpět pouze v případě, že chceš odstoupit od smlouvy) 
 

Podle VOP máš možnost na vrácení zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Ti zboží bylo 

doručeno. Pošli nám nepoškozené, nenošené, neznehodnocené zboží zpět na adresu SHERPAX s. r. o., 

Cyrilská 5, 602 00 Brno.  

 

Abychom mohli Tvoji žádost o výměnu či vrácení zboží rychleji spárovat s konkrétní objednávkou, 

prosíme, připoj ke své žádosti také doklad o nákupu u nás (fakturu v případě nákupu přes e-shop, 

prodejku v případě nákupu na prodejně). Současně, abychom mohli vrácené zboží dát zpět do prodeje, 

prosíme, aby bylo vráceno (pokud možno) v původním obalu i s originálními visačkami. Děkujeme. 

 

Adresát (prodávající):  SHERPAX s.r.o. 
Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno 
tel. +420 725 841 418 
e-mail: info@apasox.cz 

Odesílatel (spotřebitel): 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………… 

Bydliště:   ……………………………………………………………… 

E-mail:    ……………………………………………………………… 

Tel.:    ……………………………………………………………… 

 

Číslo faktury: ________________________________________________________________ 

 

Důvod vrácení zboží: (Prosíme Tě o uvedení důvodu vrácení. Pomůže nám to zlepšit naše služby. 

Děkujeme Ti.) 

☐ Vybraná špatná velikost  ☐ Zjištěná závada  ☐ Nevyhovuje z jiného 

☐ Neodpovídá popisu   ☐ Zasláno jiné zboží         důvodu 

☐ Neodpovídá velikost  ☐ Objednáno více velikostí 

 

Uveď prosím jiný důvod:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

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

*Kód produktu: Název zboží: Velikost: 

   

   

   

   

*Kód produktu najdeš na e-shopu na přehledu produktů nebo na faktuře. 

 

Chci vyměnit za toto zboží (výměna velikostí nebo barvy): 

V případě, že zboží nechceš vyměnit, tak tabulku vynechej. 

*Kód produktu: Název zboží: Velikost: 

   

   

   

   

* Kód produktu najdeš na e-shopu na přehledu produktů nebo na faktuře. 

 

Shora uvedené zboží vám zasílám zpět spolu s tímto dopisem a zároveň vás žádám o poukázání kupní 

ceny na můj bankovní účet číslo _________________________________ 

 

Datum objednávky zboží:_____________________________________________________ 

Datum obdržení zboží:________________________________________________________ 

 

V ____________________________ dne _________ 

 

 

______________________________________________________ 

Jméno a příjmení spotřebitele, podpis 

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhej kontaktovat: e-mail: info@apasox.cz 
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