
Formulář pro uplatnění reklamace
Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat spolu s reklamovaným zbožím na níže uvedenou 
„Adresu pro zaslání reklamace”. 

Prodávající
Internetový obchod:  www.nontoxiclife.cz
Společnost: Petra Zieglerová 
Se sídlem: J. A. Komenského 859, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ/DIČ: 06210660 / CZ9253042326
E-mailová adresa: info@nontoxiclife.cz
Telefonní číslo: +420 792 777 441

Adresa pro zaslání reklamace
Non Toxic Life, DEPO2015
Presslova 14
301 00 Plzeň

Zákazník
Jméno a příjmení: 
…………………………………………………………………………………………..………………
Adresa:
……………………………………………………………………………….………….………………
Telefon:
…………………………………………………………………………………………………….…….
E-mail:
………………………………………………………………………………………..…………………

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Dobrý den,
níže uvedeného dne jsem v internetovém obchodě www.nontoxiclife.cz zakoupil/a zboží, které 
nyní reklamuji z níže uvedeného důvodu.



Datum objednání:
………………………………………………………………………………………..…………………
Datum obdržení objednávky:
………………………………………………………………………………………..…………………
Číslo objednávky:
………………………………………………………………………………………..…………………
Reklamované zboží:
………………………………………………………………………………………..…………………
Důvod reklamace:
………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………..…………………

Navrhovaný způsob reklamace (nehodící se škrtněte)
oprava / výměna zboží / vrácení peněz / jiný, uveďte: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………
Číslo bankovního účtu pro případné vrácení:
………………………………………………………………………………………..…………………

Předem děkuji za kladné vyřízení.

V ………………………………. Dne ……………………………

(podpis)
_____________________________________
Jméno a příjmení zákazníka

Seznam příloh
Faktura za objednané zboží

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při 
koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli sní-
žení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezod-
kladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznáme-
ním vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte 
to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.
Neakceptujeme reklamace zaslané na dobírku a znečištěné zboží.
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