
 

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI A OBJEDNÁVKE 

MENO A PRIEZVISKO :     TEL. ČÍSLO : 

ADRESA : 

Č.OBJEDNÁVKY :         PREVZANÁ DŇA : 

1, ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PEŇAZÍ (do 14 dní od prevzatia zásielky) ☐ 
Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za nepoužitý tovar, ktorý neplnil moju predstavu. 

ID KÓD  VEĽKOSŤ          CENA 
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  SUMA SPOLU 

2, ŽIADOSŤ O VÝMENU NEPOUŽITÉHO TOVARU (do 30 dní od prevzatia zásielky) 

Týmto Vás žiadam o výmenu vráteného tovaru za požadovaný tovar. 

☐ 

  

 

 

1.1 SUMU ZAŠLITE NA 

☐      ČÍSLO ÚČTU

IBAN :   

SWIFT KÓD (nepovinné) : 
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POŽADOVANÝ TOVAR 
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Pri výmene v totožnej alebo nižsej sume Vám požadovaný tovar zašleme bezplatne. Prípadný peňažný rozdiel Vám zašleme na bankový 
účet (údaje doplňte v bode 1.1.). Pri výmene tovaru s doplatkom bude účtovaný dobierkový poplatok v sume 0,99 €. Na požadovaný tovar 
Vám odporúčame vytvoriť rezervačnú objednávku. Do poznámky v rezervačnej objednávke nezabudnite uviesť : "VÝMENA TOVARU". 

3, ŽIADOSŤ O REKLAMÁCIU TOVARU (do 24 mes. od prevzatia zásielky na vady výrobného charakteru) ☐
Týmto reklamujem tovar (položky doplňte do „VRÁTENÝ TOVAR“) s nasledujúcim popisom závady. 

Popis závady : 

4, INÝ DÔVOD VRÁTENIA TOVARU ☐ 
Tovar (položky môžete doplniť v bode „VRÁTENÝ TOVAR“) zasielam späť z dôvodu 

          TENTO TOVAR SOM SI NEOBJEDNAL/NEOBJEDNALA 

 TOVAR MI BOL DORUČENÝ POŠKODENÝ 

☐

☐

        POŽADUJEM NOVÝ KUS     POŽADUJEM INÝ TOVAR 
  (doplňte v „požadovaný tovar“) 

POŽADUJEM VRÁTIŤ PLNÚ SUMU (doplňte v bode 1.1) 

☐ ☐

     ☐    

Pri vrátení tovaru / výmene / reklamácií máte na výber z nasledujúcich 3 možností :
1. Odoslať tovaru na našu adresu: iŠPERKY.sk, Užhorodská 6027/5A, 071 01 , Michalovce  2. Objednať si vrátenie v ktorejkoľvek zásielkovni v 

Slovenskej republike, TU : www.isperky.sk/vratenie 3. Objednať si pohodlné vyzdvihnutie tovaru na Vašej adrese, TU : www.isperky.sk/vyzdvihnutie . 
Tovar pred odovzdaním/odoslaním bezpečne zabaľte. Ak tovar odosielate sami, odporúčame ho poistiť. Vyplňte tento reklamačný formulár, ktorý nám 
zašlite emailom na info@isperky.sk, alebo ho vytlačený pošlite spolu s tovarom. Ak nie je možné inak, postačí k zaslanému tovaru priložiť rukou písaný 

sprievodný list. K reklamácii nezabudnite priložiť doklad kúpe. 
Zákaznícky servis : 056/303 33 33 (Po-Pia : 8:00 - 15:30) 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR 
OBJEDNAJTE SI POHODLNÉ VRÁTENIE TOVARU 
- VYZDVIHNUTIE NA VAMI ZVOLENEJ ADRESE : 
www.isperky.sk/vyzdvihnutie
- VRÁTENIE NA HOCIKTORÚ POBOČKU ZÁSIELKOVNE : 
www.isperky.sk/vratenie
(služby sú spoplatnené, ceny nájdete na webovej stránke) 

Bola vytvorená rezervačná objednávka?

☐ nie ☐ áno

Ak vypĺňate online a výpočet sumy nie je správny, tak v kolonke cena namiesto "desatinnej čiarky" použite "bodku".

Ak vypĺňate online a výpočet sumy nie je správny, tak v kolonke cena namiesto "desatinnej čiarky" použite "bodku".

https://www.isperky.sk/vyzdvihnutie
https://www.isperky.sk/vratenie
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https://www.isperky.sk/vratenie
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