
 

INTERSPORT Digital Business GmbH 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 

Jméno a příjmení: _______________________________________ Telefonní číslo_______________________________________ 

Číslo objednávky: _______________________________________  Email:_____________________________________________ 

Datum objednání:_______________________________________  Datum přijetí (vyplní prodejna):_________________________ 

Způsob platby objednávky (prosím zaškrtněte): 

☐ na dobírku          ☐ dárkovou kartou          ☐ předem online (Visa, MasterCard, Trustly bankovní převod, PayPal) 

 
Vyplňte prosím číslo Vašeho bankovního účtu pro vrácení platby při platbě dobírkou nebo dárkovou kartou:* 

Číslo bankovního účtu: ________________________________________________ 

* Pokud byla Vaše objednávka placena na dobírku nebo dárkovou kartou uveďte prosím číslo bankovního účtu pro vrácení platby. V případě online 
platby předem bude vrácená částka odeslána automaticky na účet, z kterého byla objednávka placena, není tedy potřeba kolonku vyplňovat. 

ID produktu název produktu počet 
důvod vrácení 

zboží** 

    

    

    

    

    

    

    

    

** Vyplňte prosím důvod pro vrácení zboží zadáním odpovídajícího číselného klíče. Pomůžete nám tím ke zlepšení našich služeb. 

 
1 - Nelíbí se mi barva 
2 - Nelíbí se mi zboží 
3 - Zboží neodpovídá obrázku 
4 - Zboží je příliš velké 
5 - Zboží je příliš malé 
6 - Zboží má vadu 

 
7 - Bylo mi doručeno nesprávné zboží 
8 - Byla mi doručena nesprávná velikost 
9 - Bylo mi doručeno nesprávné množství 
10 - Zboží bylo doručeno pozdě 
11 - Jiný důvod: 

                          ____________________________________ 

 

Jak vrátit zboží? Poradíme Vám jak na to! 
 
1) Do kdy mohu zboží vrátit? - Na vrácení zboží máte standardně 14 dní od doručení objednávky. Zboží zakoupené v 

internetovém obchodě INTERSPORT od 8.10. do 18.1.2021 lze vrátit až do 28.2.2021. 

2) Zboží je potřeba vrátit nepoškozené, kompletní a bez známek používání. 
3) Zboží můžete vrátit v nejbližší prodejně INTERSPORT***, anebo zaslat zpět poštou či přepravní službou. Zboží prosím 

NEZASÍLEJTE na dobírku, v takovém případě nebude převzato. Aktuální otevírací dobu prodejny naleznete na intersport.cz. 
4) V obou případech je důležité vyplnit toto Odstoupení od kupní smlouvy a přiložit jej k vrácenému zboží. 
5) Zboží spolu s Odstoupením od kupní smlouvy doneste na zvolenou kamennou prodejnu INTERSPORT***. 
6) V případě vrácení přepravní službou zboží zašlete na adresu prodejny, která vaši objednávku vyřizovala, uvedenou v dodacím 

listu. Pokud vám zboží bylo dodáno z více prodejen, pošlete zboží zpět na jednu z nich. Vracené zboží zabalte tak, aby bylo 
chráněné proti poškození. Doporučujeme uchovat si doklad o odeslání. 

 
***  Zboží nelze vracet na prodejnách INTERSPORT Chomutov - Bezručova 4218, 430 03; INTERSPORT Jilemnice - Dolení 54, 514 01; INTERSPORT Uherský Brod - 

Nerudova 251,688 01; INTERSPORT Rožnov pod Radhoštěm - Nádražní 32, 756 61; INTERSPORT Praha Šestka - Fajtlova 1090/1, 16100. 


