
 
Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě 

Adresát (prodejce)                    TRANSLIGNUM BM  s.r.o., Návsí 972, 739 92 Návsí 
                                                      IČ: 26821206, DIČ: CZ 26821206 

                                                                                    telefony: 608 761 278, 558 339 705  
                                                                                   e-mail: translignum.bm@tiscali.cz 
                                
 

 Odesílatel (kupující)                         Jméno a příjmení: ………………………………………..... 
                                                                    Fakturační adresa: …………………………………………. 
                                                          kontaktní telefon: ……………………………………. 
                                                          e-mail: ……………………………………………….. 
 
 
        Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží: 
 
 
                  kód                                                           název zboží                                                množství 

 
         …………………………….            ………………………………………………            …………………. 
         …………………………….            ………………………………………………            …………………. 
         …………………………….            ………………………………………………            …………………. 
         …………………………….            ………………………………………………            …………………. 
        (v případě více položek prosím vypište na zvláštní list) 
 
         Datum převzetí zboží od dopravce:    ……………………………… 
       Číslo faktury – daňového dokladu:      ……………………………… ze dne: ………………. 
       (částka za všechny platby bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, ale pouze v případě 
         odeslání zboží zpět na naši adresu)   
     
        Beru na vědomí, že do 14 dnů odešlu zboží zpět na Vaši adresu. Zboží je kompletní, nepoškozené a nejeví  

známky používání. Odpovídám pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto  
zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží kvalitně zabalím,  

         aby nedošlo k poškození, do zásilky přiložím originál faktury a originál tohoto odstoupení od smlouvy.  
         Přímé náklady na toto odeslání  zásilky nesu já – kupující. 
 
            
         Zaškrtněte prosím způsob odeslání zboží: 
        ◘ Odeslání zboží si zajistím sám. 
        ◘ Pro odeslání zboží chci využít Vaši smluvní přepravní službu. Zašlete cenovou nabídku. 
 
        Zaškrtněte prosím způsob platby: 
        ◘ Na účet číslo ………………………………. /………………………(doporučujeme pro rychlost) 
        ◘ Poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu. 
   
       Datum: ……………………………….         Podpis kupujícího: ………………………….. 

Toto oznámení prosím vyplňte, oskenujte a zašlete e-mailem na translignum.bm@tiscali.cz.  přiložte Originál
do zásilky se zbožím, které budete vracet. 
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REKLAMAČNÍ LIST 

 
 

  Adresát (prodejce)                  TRANSLIGNUM BM  s.r.o., Návsí 972, 739 92 Návsí 
                                                     IČ: 26821206, DIČ: CZ 26821206 

                                                                                   telefony: 608 761 278, 558 339 705  
                                                                                  e-mail: translignum.bm@tiscali.cz 
                                
 

  Odesílatel (kupující)                        Jméno a příjmení: ………………………………………..... 
                                                                    Fakturační adresa: …………………………………………. 
                                                          kontaktní telefon: ………………………………….… 

                  e-mail: ……………………………………………….. 
 
 

        Reklamované zboží: 
 
        kód: ………………  název: ……………………………...................... množství: ………….. 
 
        popis vady: …………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………………….... 
        ………………………………………………………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………………………………… 
 
        Číslo faktury – daňového dokladu: …………………………….. ze dne ……………………. 
        Datum převzetí zboží: ………………………………………….. 
 
        Preferovaný způsob vyřízení reklamace: 
        ◘         výměna zboží   
       ◘         oprava   
       ◘         vrácení peněz 
       ◘         sleva 
 
 
 
 
 
         Dne: …………………………………………   podpis kupujícího: ………………………….. 
   

                    Tento vyplněný reklamační list prosím skenujte a zašlete na e-mail translignum.bm@tiscali.cz 
 
                        Poté očekávejte další pokyny.   
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