
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA
REKLAMAČNÍ LIST

Vážený zákazníku,  
chtěli bychom Vám poděkovat za projevenou důvěru a doufáme, že se Vám náš výrobek zamlouvá. Přejeme Vám, 
aby fungoval pokud možno co nejdéle a aby pro Vás byl přinejmenším stejným potěšením jako pro nás. 
Následují informace, které se Vám budou hodit v případě, že Vámi zakoupený výrobek nesplňuje Vaše očekávání, 
popřípadě jej chcete vyměnit za výrobek jiný.

Každá objednávka je pro nás potvrzením, že čas strávený prací na našem obchůdku není promarněný a má 
smysl.

Děkujeme, za Kefíja tým

ZÁKLADNÍ INFORMACE

„Chci zboží vrátit či vyměnit – prakticky ihned od převzetí.“
V případě že z jakéhokoliv důvodu nejste se zbožím spokojeni, jednoduše nás informujte během  
14-ti dnů od obdržení zásilky, ideálně e-mailem. Poskytujeme Vám záruku na vrácení Vašich finančních  
prostředků do objednávky vložených, popřípadě výměnu za zboží jiné. 

Zboží nám poté zašlete zpět – a to tak, aby do 14ti dnů od Vašeho oznámení přišlo na naši adresu. Pokud 
možno s tímto reklamačním listem. Finanční prostředky včetně poštovného Vám po kontrole vráceného zboží 
obratem zašleme.  
Upozorňujeme na možnost, že výše vráceného poštovného může být limitována výší našeho nejlevnějšího nabízeného 
způsobu dodání (osobní odběr se nebere v potaz). Plné poštovné tedy vracet nemusíme. Poštovné také nevracíme, po-
kud bylo dodáno v rámci objednávky více produktů z našeho obchůdku. Závěrem – zboží neposílejte na dobírku – takto 
zaslané zboží nebudeme akceptovat.

Zmíněná záruka se vztahuje prakticky na všechny produkty nabízené v našem obchůdku. Výjimku tvoří případné zboží 
upravené speciálně dle přání kupujícího a balená káva, která bude mít porušený originální obal. Výjimku tvoří také zboží 
jevící viditelné známky použití či poškození. 

„Chci zboží vrátit – objevila se vada, kterou by tento výrobek mít neměl.“
Rádi Vám zodpovídáme za to, že výrobek je bez vad. 
V případě, že nějakou objevíte, dejte nám vědět - ideálně e-mailem. Na výrobek se vztahuje 2-letá záruka, 
běžící od data doručení výrobku na Vaši adresu (popřípadě od data předání v případě osobního odběru).  
V případě, že se vada objeví během prvních šesti měsíců od pořízení, považujeme ji za vadu existující již 
při převzetí zboží. V takovém případě se pokusíme zboží pro Vás samozřejmě zdarma opravit, popřípadě jej 
vyměníme za stejný výrobek. Pokud ani jedna z možností nebude schůdná, domluvíme se určitě jinak (sleva na exis-
tující výrobek či výměna za výrobek jiný).

Výrobek zašlete na naši adresu, pokud možno s tímto reklamačním listem – do 30ti dnů se Vám ozveme s vý-
sledkem reklamace a návrhem řešení. Pokud bude reklamace uznána, přirozeně Vám vrátíme poštovné, které jste 
do zaslání produktu k reklamaci vložil. Pokud reklamace naopak uznána nebude, poštovné je na Vaše vlastní náklady. 
Zaslaní reklamovaného produktu zpět k Vám (popřípadě nového či jiného - vybraného místo něj) bude plně na naše 
náklady – toto platí vždy, ať již je reklamace uznána nebo ne.

Zmíněná záruka se vztahuje prakticky na všechny produkty nabízené v našem obchůdku. Výjimku tvoří zboží  
charakterizované trvanlivostí - jako například balená káva. Reklamovány také nemohou být důvody zapříčiňující  
případnou slevu na výrobku – kdy byl o důvodech zákazník informován během pořízení produktu prostřednictvím  
internetového obchůdku. Výjimku tvoří také zboží jevící viditelné známky poškození. 

Pokud se objeví jakýkoliv problém, kontaktujte nás:
telefonicky - 776 624 111, nebo e-mailem – info@kefija.cz

Reklamované výrobky zasílejte na:
Kefija.cz, Jan Pejřil, Mokrá 47, Mokrá-Horákov, 664 04



Název Cena Kusů Cena celkem Důvod vrácení

Název Cena Kusů Cena celkem

V PŘÍPADĚ VRÁCENÍ VÝROBKU NA NAŠI ADRESU POUŽIJTE PROSÍM 
NÁSLEDUJÍCÍ FORMULÁŘ, PŘEDEM VÁM ZA TO DĚKUJEME

Číslo objednávky: ………………............

Jméno: ……………………………………..

Pokud se liší Vaše kontaktní údaje od údajů na faktuře z doby pořízení zboží, prosíme o doplnění:

Jméno: …………………………………………………………………
Kontaktní adresa: ……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………….
Tel. číslo: ………………………………………………………………..

Za vrácené zboží chci:
 
□ peníze vrátit na tento bankovní účet:  ………………………………………………….
      Pokud se jedná o vrácení finančních prostředků mimo ČR (EUR), uveďte prosím IBAN a SWIFT –  jednotlivé údaje oddělte od sebe lomítkem.

□  peníze zaslat na dobírku 

□ peníze si vyzvednu osobně na adrese pro osobní oběry (Vápenka 3, Brno, 636 00)

□ zboží jiné, a to:

□ navrhuji jiné řešení, a to:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

No a na závěr je potřeba:
Váš podpis: ......…………………………………………
Datum a místo: …………………………………………

Formulář spolu se zbožím zašlete na adresu: KEFÍJA.CZ, Jan Pejřil, Mokrá 47, Mokrá-Horákov, 664 04

Zde nám v případě potřeby napište, co se jinam do formuláře nevešlo:


