
SPORTISIMO s.r.o. 
se sídlem Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 
Telefon: 226 254 896 E-mail: eshop@molo-sport.cz 

Požadavek na výměnu zboží/odstoupení od smlouvy do 14 dnů 
Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o koupi tohoto zboží: 

Číslo faktury – daňového dokladu: ____________________  Datum objednání: ________________ 

Údaje spotřebitele:  
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________ 

Adresa: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________       Email: _________________________________ 

Kupní cenu, prosím, vrátit:  
☐ na bankovní účet: ______________________________/__________
☐ složenkou na jméno a adresu č: _______________________________________________________
☐ na účet, ze kterého byla objednávka zaplacená

Zboží prosím zašlete na adresu: Sportisimo s.r.o., Prologis Park Prague-Rudná, Za Panskou zahradou 
1018/1, 252 19, Rudná u Prahy, nebo vraťte na kterékoliv prodejně Sportisimo s.r.o., a to nejpozději 
do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodloužení lhůty na vrácení/výměnu zboží na 30 dnů platí 
pouze pro zákazníky, kteří nakoupili jako registrovaní v našem e-shopu.

Důvod vrácení zboží: 
☐ Neodpovídá velikost ☐ Zjištěna závada ☐ Jiný důvod
☐ Neodpovídá popisu ☐ Chybně zasláno
☐ Neodpovídá fotografii ☐ Nesplnilo moje očekávání

Vracené zboží: 
Číslo produktu Název produktu Velikost Cena 

Nově objednané zboží: 
Číslo produktu Název produktu Velikost Cena 

Datum:  __________________________________ 

Podpis (v případě listinného doručení): _________________________________ 
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