
Zboží je nutné zaslat na adresu prodejny, z které Vám bylo původně odesláno.  
V případě, že objednávku obdržíte z více prodejen, zboží odešlete na jednu z nich. (adresu naleznete v hlavičce účtenky) 
Nebo osobně na kterékoliv prodejně A3 SPORT. http://www.a3sport.cz/prodejny/#prodejny 

Číslo internetové objednávky: _____________________________________ 
(Naleznete v potvrzení objednávky nebo na paragonu – 5. řádek ) 

Přiložte, prosím, originál paragon a dod.list k daňovému dokladu 

Vracím zboží (Katalogové číslo zboží/velikost) :                Žádám zboží (Katalogové číslo zboží/velikost) : 
(V potvrzení objednávky nebo na paragonu nad názvem zboží)      (Na našich webových stránkách www.a3sport.cz 

                   vpravo nad cenou při obrázku zboží) 

________________________         ________________________ 
________________________         ________________________ 
________________________         ________________________ 
________________________         ________________________ 

V případě, že zboží na výměnu nebude skladem žádám vrácení peněz: 
(Zakřížkujte zvolený způsob vrácení ceny zboží a vyplňte příslušný údaj pro vrácení ceny zboží. Zaplacená částka bude 
vrácená v zákonné 14-ti denní lhůtě níže uvedeným způsobem.) 

převodem na účet č.: _____________________________________
(Číslo účtu/kód banky) 

složenkou na adresu : _____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

V případě vrácení zboží, ke kterému obdržel zákazník značkový dárek zdarma 
(který u nás dostanete při nákupu nad 3.000 Kč) a celková cena objednávky klesne pod 
tuto sumu, musí kupující s objednaným zbožím vrátit i tento dárek. V případě, že ho 
kupující nevrátí, bude mu odečtena částka 250 Kč od ceny vráceného zboží. 

Jméno a příjmení: ____________________________________
Ulice, č.p. : ________________________________________
Město : ______________________ PSČ : ________________

Kontaktní telefon (mobil): _______________ Email : ____________________ 

Vyměněné zboží Vám bude odesláno na Vaši adresu na dobírku za cenu poštovného pro ČR ve výši 89 Kč. 

Dne: ____________ VYTISKNOUT

Zboží je nutné zaslat na adresu společnosti: NAŠE VOJSKO – knižní distribuce s.r.o., Nad Vinným potokem 1148/4, 
Praha 10, PSČ 101 00.
Nebo osobně vyměnit na prodejně: NAŠE VOJSKO, Štefánikova 235/11, Praha 5, PSČ 150 00.

(Naleznete v potvrzení objednávky nebo na faktuře)

(název zboží dle objednávky/velikost) (název zboží/velikost)
Naleznete v potvrzení objednávky nebo na faktuře

Přiložte, prosím, originál faktury

, pro SR 3,71 EUR. 

Zboží je nutné zaslat na adresu prodejny, z které Vám bylo původně odesláno. 
V případě, že objednávku obdržíte z více prodejen, zboží odešlete na jednu z nich. (adresu naleznete v hlavičce účtenky)
Nebo osobně na kterékoliv prodejně A3 SPORT. http://www.a3sport.cz/prodejny/#prodejny

Číslo internetové objednávky: _____________________________________
(Naleznete v potvrzení objednávky nebo na paragonu – 5. řádek )

Přiložte, prosím, originál paragon a dod.list k daňovému dokladu

Vracím zboží (Katalogové číslo zboží/velikost) : Žádám zboží (Katalogové číslo zboží/velikost) :
(V potvrzení objednávky nebo na paragonu nad názvem zboží) (Na našich webových stránkách www.a3sport.cz

vpravo nad cenou při obrázku zboží)

________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________   ________________________
________________________   ________________________

V případě, že zboží na výměnu nebude skladem žádám vrácení peněz:
(Zakřížkujte zvolený způsob vrácení ceny zboží a vyplňte příslušný údaj pro vrácení ceny zboží. Zaplacená částka bude
vrácená v zákonné 14-ti denní lhůtě níže uvedeným způsobem.)

převodem na účet č.: _____________________________________
(Číslo účtu/kód banky)

složenkou na adresu : _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

V případě vrácení zboží, ke kterému obdržel zákazník značkový dárek zdarma 
(který u nás dostanete při nákupu nad 3.000 Kč) a celková cena objednávky klesne pod
tuto sumu, musí kupující s objednaným zbožím vrátit i tento dárek. V případě, že ho 
kupující nevrátí, bude mu odečtena částka 250 Kč od ceny vráceného zboží.

Jméno a příjmení: ____________________________________
Ulice, č.p. : ________________________________________
Město : ______________________ PSČ : ________________

Kontaktní telefon (mobil): _______________ Email : ____________________ 

Vyměněné zboží Vám bude odesláno na Vaši adresu na dobírku za cenu poštovného pro ČR ve výši 89 Kč.

Dne: ____________ VYTISKNOUT

Naleznete na našich webových stránkách
www.nasevojsko.eu

(Zakřížkujte zvolený způsob vrácení ceny zboží a vyplňte příslušný údaj pro vrácení ceny zboží. Zaplacená částka bude 
vrácena v zákonné, 14denní lhůtě níže uvedeným způsobem.) 

:

č. p.:

FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ (trička s potiskem)


