
1)   Jinde 14 - U NÁS 30 DNÙ

Pokud Vám z jakéhokoliv dùvodu zakoupené zboží nevyhovuje, nic není ztraceno! Zákonná povinnost je 14 dní. My jsme 
tento zákonný standard pro Vás povznesli na vyšší úroveò a nepoužité zboží nám mùžete vrátit nebo zaslat zpìt na výmìnu 
do 30 dnù od jeho zakoupení!

Tato výhoda je skvìlá zejména pro nákup dárkù bez rizika! Nakoupit mùžete v klidu s delším èasovým pøedstihem. Na 
druhé stranì najdete jednoduchý formuláø a radu jak v pøípadì výmìny postupovat. Výmìna je ZDARMA a funguje 
jednoduše - zašlete nám nevhodné zboží zpìt a v jeho hodnotì si mùžete vybrat cokoli jiného z naší nabídky.

2)   Skladem = skladem... Do zítra nebo 200 Kè

Zboží, které uvádíme jako skladem, máme opravdu skladem! Nikoli skladem u dodavatele, jak jiné dnešní e-shopy èasto 
uvádí. U zboží skladem Vám garantujeme odeslání nejpozdìji druhý pracovní den po objednání. Pokud toto nesplníme, 
napište nám a získáte poukaz v hodnotì 200,- Kè na další nákup.

Naše prùmìrná doba dodání zboží je pouze 2 dny, což na hodnocení obchodù serveru Heureka.cz patøí ke špièce 
internetových obchodù!

3)   Filtrování zboží pro rychlejší výbìr

Pro rychlejší vyhledání požadovaného zboží doporuèujeme používat filtry. Náš internetový obchod je propracovanìjší než 
jiné. Napøíklad v kategorii obleèení nabízíme v eShopu pouze položky, které máme skladem. Pro rychlejší nalezení vaší 
velikosti a rychlou objednávku nejprve odfiltrujte požadovanou velikost a mnohem rychleji se zorientujete v naší výhodné 
nabídce.

Váš názor nás zajímá!

Nezávislé hodnocení ovìøených zákazníkù serveru Heureka.cz potvrzuje naši vysokou kvalitu služeb - ! Již nyní 
patøíme k absolutní špièce mezi internetovými obchody. V golfových obchodech pak nemáme konkurenci. Velice si toho 
vážíme  a dále pracujeme na 100% spokojenosti každého našeho zákazníka.

10 dnù po pøijetí Vaší objednávky Vám ze serveru Heureka.cz pøijde emailová výzva k hodnocení našeho obchodu. Pokud 
jste s námi byl/a spokojen/a, ohodno�te nás. Máte-li však jakýkoliv problém, napøed nám zavolejte. Velmi rádi a ochotnì s 
Vámi daný problém vyøešíme hlavnì tak, abyste Vy - náš zákazník - byl maximálnì spokojený.

5 hvìzdièek

Jsme ovìøený obchod

Vážený zákazníku,

dìkujeme Vám za objednávku golfového vybavení právì v našem internetovém obchodì Golfprovsechny.cz. 
Vìøíme, že jste s nákupem maximálnì spokojený.

Dìkujeme za Váš nákup

Hezkou hru a spoustu krásných zážitkù Vám pøeje
Tým Golf pro všechny.cz

Takové výhody nákupu najdete jen u nás



Vypòte, prosím, hùlkovým písmem Vaše kontaktní údaje. Pomùže nám to rychleji vyøešit Vaši výmìnu nebo vrácení.

Vaše jméno a pøíjmení: ...................................................................................................................
(shodné se jménem v objednávce)

Èíslo faktury nebo objednávky: ....................................................................................................

Adresa: .................................................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................................................

Chci vymìnit vrácené zboží z objednávky è. 475140................ 

zboží z nové objednávky è. 475140................

Z ceny nového zboží bude odeètena èástka za pùvodní zboží. Vznikle-li nedoplatek, odesíláme novì 
vybrané zboží na dobírku, kterou se nedoplatek uhradí pøímo pøi pøedání zásilky.

Vznikne-li výmìnou zboží pøeplatek a Vy jste si již do hodnoty vráceného zboží nic nevybral/a, napište 
nám, prosím, èíslo úètu, kam pøeplatek mùžeme vrátit.

Èíslo úètu: .......................................................................................................... / ..............................

2) Vrácení zboží

Chci uplatnit záruku na vrácení penìz do 30 dnù na zboží a zároveò potvrzuji, že vrácené zboží je zcela 
nové a nepoužívané.

Název nebo kód vráceného zboží: ....................................................................................................
(název i kód najdete v pøiložené faktuøe)

Peníze, prosím, zašlete zpìt na úèet èíslo: ......................................................./..............................

3) Reklamace

Formuláø pro výmìnu nebo vrácení zboží

Kontaktní údaje

1) Výmìna zboží

Pøed odesláním zakoupeného zboží na reklamaci nás, prosím, kontaktujte. Pøedbìžnì se mùžeme 
domluvit na dalším postupu i øešení.

Název nebo kód vráceného zboží: ....................................................................................................
(název i kód najdete v pøiložené faktuøe)

Jednoduchý popis závady: ................................................................................................................
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