Poděkování za nákup
Rádi by jsme Vám poděkovali za nákup u MujBoardShop.cz 
Věříme, že jste byli s nákupem spokojeni.
Pokue ne. Napište nám.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výměna zboží
Nevyhovuje Vám dodané zboží? Rádi Vám zboží vyměníme.
Výměnu lze provést do 14 dnů od převzetí zboží.
Postupujte takto:
	
	1) Vyplňte formulář. Napište do něj jaké zboží za jaké zboží chcete vyměnit.
	2) Zboží zašlete v originálním obalu s přiloženou fakturou a tímto tiskopisem.
	    V případě výměny části zboží, stačí kopie faktury.
	3) Zboží zašlete na adresu: Martin Urbášek
				     Zvole 116
				     Zábřeh na Moravě
				     psč. 78901	                   
	 4) Zboží pošlete pojištěné a doporučeně. NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU.
	     ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDE PŘEVZATO!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrácení zboží
Nepoužíté a nepoškozené zboží můžete vrátit do 14 dnů od převzetí.
	
	1) Vyplňte formulář.
	2) Zboží zašlete v originálním obalu s přiloženou fakturou a tímto tiskopisem.
	    V případě výměny části zboží, stačí kopie faktury.
	3) Zboží zašlete na adresu: Martin Urbášek
				     Zvole 116
				     Zábřeh na Moravě
				     psč. 78901	                   
	 4) Zboží pošlete pojištěné a doporučeně. NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU.
	     ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDE PŘEVZATO!!!

Peníze Vám budou vráceny jen za zboží, nikoliv za poštovné. V zákonné lhůtě 30 dnů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reklamace
Zjistí-li kupující během záruční doby vady zboží, je oprávněn tyto vady reklamovat. 
Reklamace se děje oznámením bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční 
doby, buď osobně prodávajícímu zápisem o reklamaci nebo písemně na adresu
prodávajícího. Reklamace kupujícího musí obsahovat datum dodání zboží, název zboží, 
reklamované množství, popis vady, návrh na vyřízení reklamace a kopii fakrury. Prodávajíci 
je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.
Tiskopis pro vyřízení reklamace naleznete na MujBoardShop.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reklamace špatně zaslaného zboží
Pokud jsme Vám omylem zaslali zboží jiné, než jste si u nás objednali, velice se omlouváme!
V tomto případě postupujte takto.
Špatně zaslané zboží zašlete na naši adresu. Připojte tento vyplněný list. 
Chybu napravíme co nějdříve!

