
PŘIHLASTE SE DO SVÉHO ÚČTU A VYUŽIJTE BEZPLATNÉ VRÁCENÍ 
KURÝREM 
Pokud hodnota zboží v objednávce, kterou chcete vrátit celou nebo 
částečně překročila hodnotu 1200 Kč (bez poštovného), přihlaste se na svůj
účet a vejděte do záložky „Vrácení“.
Označte položky, které chcete vrátit, vyplňte elektronický formulář, 
nalepte štítek pro vrácení, který jste obdrželi spolu s objednávkou 
a počkejte na kurýra.
Pokud je to možné, použijte obal, ve kterém jsme vaši objednávku doručili.
Štítek pro vrácení zboží nalepte na obal tak, aby zakryl předchozí štítek 
s vašimi údaji.

POČKEJTE NA NÁVRAT PENĚZ
Peníze vám budou vráceny do 14 pracovních dnů od momentu obdržení 
balíku na našem skladu. O přijetí a vyřízení vrácení peněz Vás budeme 
informovat e-mailem.
Více podrobností: https://answear.cz/a/vraceni-zbozi.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA: 

 tel. (+420) 234 093 854
e-mail: obchod@answear.cz

více podrobností: http://answear.cz/a/vraceni-zbozi

NÁZEV ZBOŽÍ KÓD PRODUKTU CENA K VRÁCENÍ (označte
produkt k vrácení symbolem „X”)Č.  

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - MÁTE NA TO 30 DNÍ!

podpis zákazníka

ADRESA PRO VRÁCENÍ:         

Answear.cz, dpd cz, s. r. o., Orlovská 162/803
713 00  Ostrava-Heřmanice s poznámkou "Answear.cz - vrácení"

VYPLŇTE FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ      
Bez ohledu na způsob vrácení zboží přiložte vyplněný formulář do balíku 
s vrácenými produkty. Vrácené produkty můžete zaslat na vlastní náklady 
nebo si můžete vybrat jeden z bezplatných způsobů vrácení.

BEZPLATNÉ VRÁCENÍ PŘES ZÁSILKOVNU
Pokud jste učinili objednávku jako zaregistrovaný uživatel a její hodnota
přesahuje 1200 Kč (bez poštovného), můžete zboží vrátit bezplatně
v pobočkách ZÁSILKOVNY. 

BEZPLATNÉ VRÁCENÍ NA PRAŽSKÉ VÝDEJNĚ
Bez ohledu na hodnotu objednávky je vrácení zboží vždy zdarma.  Můžete 
tak učinit v pracovních dnech, od 8:00 – 19:00, na adrese Answear.cz - Myšák 
Gallery, Vodičkova 710/31, Praha 1.

Správcem Vašich osobních údajů je Answear.com S.A. se sídlem v Krakově. Chcete-li se dozvědět více o pravidlech, na základě kterých zpracováváme vaše údaje, a o vašich právech v této souvislosti, 
doporučujeme vám přečíst si naše ochrany osobních údajů: https://answear.cz/a/podminky-ochrany-osobnich-udaju

 

  
   

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ
(ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY)

POŘADÍ

 
V případě, že jste za objednané zboží zaplatili hotově na dobírku a v kolonce pro číslo bankovního účtu jste uvedli Váš bankovní účet, bude Vám hodnota objednávky vrácena na 
uvedený bankovní účet.

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU

Č. OBJEDNÁVKY:

- /


