
 

Vrácení produktu 
Děkujeme za nákup! FAKTURU o objednávce zašleme e-mailem. V FansBRANDS poskytujeme 180 denní možnost vrácení zboží. Tento 

vyplněný formulář přilož do vráceného balíku! 

 
Jméno: ........................................................................................................................ PSČ:..................................................................................................................................  

Příjmení: ................................................................................................................... Město:.............................................................................................................................  

Ulice, č. domu: ........................................................................................................ E-mail: ............................................................................................................................  

ID objednávky: .......................................................................................................  

Důležité! Průvodce vrácením produktu: 

• Vrať výrobek na adresu: Maďarsko EU 2600 Vác, Rádi út 1-3. (Pit Box Ltd.) 

• Výrobek převezmeme zpět pouze v původním stavu spolu s případným nepoškozeným továrním obalem / krabicí. Špinavý, 

vypraný, zapáchající, roztrhaný, rozbitý, zmačkaný, opotřebovaný výrobek NEBUDE uznán. 

• Nepřijímáme balíky na dobírku. Pro vrácení peněz si můžeš vybrat z níže uvedených možností. 

• Pokud posíláš boty zpět, zabal do něčeho i původní krabici od bot! Poštou polepenou krabici od bot nepřebereme. 

• Vracíte-li všechny produkty z objednávky, vrať i dárek, který jsi obdržel s produkty! 

• Náklady na vrácení produktu nese kupující, nemůžeme je vrátit. Vyber si nejlevnějšího poskytovatele! 

• Zboží nám lze vrátit pouze poštou. Klasická VÝMĚNA NENÍ dostupná (tedy nevyměňujeme zboží za zboží. Pokud chceš 

"vyměnit", zvol připsání částky, pak zadej novou objednávku a použij připsanou částku z účtu FansBRANDS!) 

• Pokud si myslíš, že máš problém se ZÁRUKOU nebo jsi obdržel nesprávnou, neúplnou objednávku, před vrácením prosím 

kontaktujte náš zákaznický servis e-mailem (sales@fansbrands.com) nebo telefonicky (+420 228 881 419)! 

Důležité! V případě vrácení produktu si VYBER ze dvou možností! (zaškrtni x při jednom!) 

Suma objednávky bude připsána na tvůj účet FansBRANDS, takže ji můžeš celou využít při příští objednávce. O připsání 

dostaneš e-mailové oznámení. Rychlé řešení. (Chceš-li jiný produkt místo toho, který si objednal, vyberte tuto možnost! Pokud 

nemáš účet FansBRANDS, zaregistruj se na naší stránce!) 

Částka objednávky bude vrácena. Pokud si vybral způsob platby online, peníze ti budou vráceny v této formě. Pokud jsi 

platil na dobírku, zadej údaje o svém bankovním účtu a my ti vrátíme hodnotu vráceného zboží! Vrácená platba se objeví na 

účtu do 14 pracovních dnů od přijetí vráceného zboží. 

 

Jméno příjemce:  

Číslo bankovního účtu:         -         -         
 

 

Jaký produkt vracíš a proč? 

Katalogové číslo produktu Důvod pro vrácení 

  

  

  

  

  

 
 

FansBRANDS
®

 
Maďarsko EU 2600, Vác Rádi út 1-3. 
Telefon: +36 27 300 600, +420 228 881 419 
Email: sales@fansbrands.com

 
 
 

.............................................................. 
Podpis 

 


