
FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ TENISEK
(odstoupení od kupní smlouvy - formulář pečlivě vyplňte a přiložte k odesílaným teniskám)

Číslo objednávky   ....................................................... Datum nákupu.......................................

Jméno a příjmení   ........................................................................................................................
 
Adresa       ........................................................................................................................

Telefon      ........................................................................................................................

E-mail   ........................................................................................................................

Po obdržení balíku máte 14 dnů na to, aby jste si tenisky doma pohodlně vyzkoušeli a rozhodli se, zda 
splňují Vaše očekávání. Pokud ne, můžete využít bezplatné vrácení. Odeslání je zcela zdarma přes 
Zásilkovnu. Stačí tenisky v originální krabici zabalit do folie či papíru tak,aby nedošlo k jejich poškození 
během přepravy a odnést na jakoukoli pobočku zásilkovny. Tam obsluze sdělíte náš vratkový kód,který je:  
90493754. Obsluha štítek vytiskne a nalepí na balíček. Pro Vás je tato služba zcela zdarma.
Podmínky pro vrácení: 
Vrácené tenisky nesmí mít známky použití. Při jejich zkoušení  prosím použijte výhradně 
BÍLÉ, ČISTÉ PONOŽKY! Tenisky zkoušejte pouze doma na čisté podložce.
Pokud dojde k nedodržení podmínek, výměna nebude uznána. 
! Prosím neolepujte krabici lepící páskou !
Pokud jste tenisky zakoupili s použitím kódu na dárkovém poukazu a přejete si vyměnit velikost, 
kontaktujte nás emailem. Za dárkový poukaz platbu nevracíme.

Pokud chcete k vrácení využít Českou poštu či kurýrní službu, můžete tenisky zaslat na adresu:
Irena Klabalová, Pingu sport s.r.o., Palackého 726, Holešov 76901, tel : 604181179 
(na telefon prosím nevolejte- slouží pouze pro dopravu). Platbu přes českou poštu ani kurýrní službu nehradíme.

Tenisky, které vracím - Velikost:........................Model:..............................................................................

1.  Zvolení špatné velikosti  -
2.  Tenisky nesplnily mé očekávání  
3.  Mají vadu  
4. Reklamace ...........................................................................................................................
5. Jiný důvod
   ...........................................................................................................................
Velmi často se stávalo, že než k nám balíček dorazil zpět, poptávaná velikost byla už vyprodaná. Což nás 
vždy velmi mrzelo :-( Rozhodli jsme se tomu zamezit tím, že neposkytujeme výměnu velikosti. Je třeba 
vytvořit novou objednávku. Tak budeme mít jistotu, že Vám ty Vaše vybrané tenisky nikdo nevyfoukne. 
Jakmile nám přijde zpět balíček od Vás, platba bude vrácena na účet, který uvedete v tomto formuláři.
A to co nejdříve. Nejdéle to může trvat maximálně 14 dnů. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na:
info@kavefootwear.cz

Číslo bankovního účtu, kam si přejem vrátit platbu za vrácené zboží:

...........................................................................................................................................................................

Podpis .................................................... Datum ........................................................................... 
   

Tenisky vyrobené lokálně ze zbytkových materiálů, 
na Baťovských strojích z první poloviny minulého století.

BEZ MORÁLNÍ KOCOVINY

Tenisky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, kterými jsou bavlna a Kaučuk,
 kde je vysoký podíl recyklovaného materiálu.
Jedná se o originální, vycházkovou, módní obuv.

Svršky jsou vyrobeny z bavlněných materiálů, které zůstávají ve skladech jako zbytkové  položky. 
Množství každého materiálu určuje počet párů, které je možno z něj vyrobit. Obvykle ho využijeme do 
posledního centimetru. Podešve jsou ze zbytků gumy, které se speciiální technologií smíchají tak, že 
vytvoří zcela unikátní mramorový efekt. Díky této technologii je každá teniska originálem a každý pár 
je taktéž číslován. Jako grafické tisky :-)

Jak se o tenisky starat?

Před prvním nošením doporučujeme tenisky ošetřit běžným impregnačním sprejem, který zakoupíte 
v každé prodejně obuvi. Díky impregnaci se nečistoty smyjí snadněji. Čistit doporučujeme kartáčkem 
a obyčejným mýdlem. Při větším ušpinění je možné boty vyprat v pračce, maximálně na 30 stupňů, 
bez ždímání. Před praním vyjměte vkládací stélku. Tu můžete očistit mýdlem a kartáčkem.
POZOR: Jelikož jsou tenisky vyrobeny z přírodní bavlny, je třeba mít na paměti, že po 
praní v pračce můžou lehce vyblednout nebo působit pokrčeně.


