
                                             Reklamační formulář 
                                                                                                         pro internetový obchod www.tezyo.cz 

 

Vysvětlivky   * Nehodící se škrtněte 
 

Dodavatel (prodávající): společnost Tezyo CZ s.r.o., IČO: 051 36 962, DIČ: CZ05136962, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00,  
Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258144. 

 
Údaje zákazníka   Informace o výrobku  
Datum podání reklamace   Datum nákupu  
Jméno a příjmení    Datum zjištění vady  
Aktuální doručovací adresa   Cena a název výrobku, velikost   

Kontaktní telefonní číslo   Číslo objednávky  
Email   Číslo daňového dokladu (FA)  

 
Důvod reklamace (popis vady) 

  

 
Požadovaný způsob vyřízení reklamace (návrh spotřebitele/reklamujícího) * 
          a) odstranění vady (oprava)                                                         c) vrácení částky na účet (odstoupení od smlouvy) 
          b) výměna zboží za nový model                                                 d) snížení ceny (prosíme navrhněte výši slevy)  

 
V případě vrácení financí společností Tezyo CZ s.r.o, je vrácení realizováno převodem na bankovní účet reklamujícího (kupujícího). Prosíme  

o zaškrtnutí souhlasu a sdělení čísla Vašeho účtu (urychlí to vrácení financí).  ☒ Souhlasím s vrácením financí na můj níže uvedení bank. účet. 
Číslo účtu / kód banky 

 
Upozornění pro spotřebitele (reklamujícího) 
Reklamace bude posouzena nejpozději do 30 dnů od data podání, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Pokud se u zboží, které již 
bylo používáno, vyskytne odstranitelná vada, bude provedena bezplatná záruční oprava. Tímto způsobem bude zboží uvedeno do souladu 
s kupní smlouvou. Pokud oprava nebude možná, prodávající přistoupí postupně k dalším možnostem řešení reklamace: (b) k výměně zboží za 
nový model, (c) – vrácení kupní částky, (d) – snížení ceny. 

 
Reklamované zboží (v rámci možností vyčištěné) odešlete na adresu 
Prodejna TEZYO, Olympia Brno, U Dálnice 777, Brno - Modřice, PSČ 664 42, Česká Republika. 

 
V případě dotazů k reklamaci kontaktujte zákaznickou linku telefonicky: +420 775 165 162 nebo e-mailem: eshop@tezyo.cz  
Všechny informace týkající se vrácení a reklamace zboží najdete na adrese www.tezyo.cz (Obchodní podmínky a Reklamační řád). 

 
Datum a podpis spotřebitele (reklamujícího)   
 
Poznámky 
 
 

 
 
 
 
Část – Vyplňuje dodavatel (prodávající) k přijetí a vyřízení reklamace   
 
 
 
 
Razítko a podpis prodejce                                                                                                            * V Brně dne  
 
Datum a způsob vyřízení reklamace 

  

 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA!  
Vyplněný formulář k vyřízené reklamaci si prosím dobře uschovejte pro případné další reklamace či jiné účely.  

Číslo reklamace 


