
REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

**Preferovaný způsob předání zboží k reklamaci:  svoz PPL  vlastní doručení

**Preferovaný způsob řešení reklamace:  oprava  výměna  vrácení

*Kopii faktury nutno předložit spolu s tímto formulářem, jinak nebude zahájeno reklamační řízení. 
**Zatrhněte preferovaný způsob řešení reklamace.

Zákazník:

Ulice:

Město: PSČ:

Email: Tel.:

Vážený zákazníku,
je nám líto, že zakoupené zařízení musíte reklamovat. Věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu 
a popište nám projevenou závadu. Usnadní a urychlí to celý proces vyřizování reklamace.

Vyplněný formulář nám zašlete společně s reklamovaným zbožím. Pokud nebude přiložen reklamační formulář 
a doklad o nákupu zboží, nebude možné z naší strany reklamaci vyřídit.

Označení zboží a popis závady
*Číslo faktury: Sériové číslo:

Název zboží: Heslo do systému: 

Příslušenství:

Popis závady:

Úplné znění Obchodních podmínek a Reklamačního řádu najdete na: www.pocitace24.cz

UPOZORNĚNÍ: 
Svá uložená data si raději zálohujte. Při odstraňování závady může dojít k jejich ztrátě.
Za ztrátu Vašich dat neneseme žádnou odpovědnost. 

podpis:

M&M STORES, s.r.o. | IČ: 03933644

Adresa prodejny a místo řešení reklamací: 
Počítače24.cz, Freyova 210/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany
info@pocitace24.cz | +420 775 445 599 | www.pocitace24.cz

M&M STORES, s.r.o. | IČ: 03933644

Adresa prodejny a místo řešení reklamací:
Počítače24.cz, K Žižkovu 809/7, 190 00 Praha 9 – Vysočany
info@pocitace24.cz | +420 775 445 599 | www.pocitace24.cz

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Vážený zákazníku,
je nám líto, že zakoupené zařízení musíte reklamovat. Věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu 
a popište nám projevenou závadu. Usnadní a urychlí to celý proces vyřizování reklamace. 
Vyplněný formulář nám zašlete společně s reklamovaným zbožím. Pokud nebude přiložen reklamační formulář 
a doklad o nákupu zboží, nebude možné z naší strany reklamaci vyřídit.

Zákazník:

Ulice:

Město: PSČ:

Email: Tel.:

Označení zboží a popis závady

*Číslo faktury: Sériové číslo:

Název zboží: Heslo do systému:

Příslušenství:

Popis závady:

Úplné znění Obchodních podmínek a Reklamačního řádu najdete na: www.pocitace24.cz

UPOZORNĚNÍ:
Svá uložená data si raději zálohujte. Při odstraňování závady 
může dojít k jejich ztrátě.
Za ztrátu Vašich dat neneseme žádnou odpovědnost.

**Preferovaný způsob řešení reklamace: oprava výměna vrácení

*Kopii faktury nutno předložit spolu s tímto formulářem, jinak nebude zahájeno reklamační řízení.
**Zatrhněte preferovaný způsob řešení reklamace.

podpis: 
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