
REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ COMPLAINT REPORT 
(Vyplňte tento formulář a odešlete jej prodávajícímu v případě, že chcete 

reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat 

a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej 

vložit do zásilky s reklamovaným zbožím a zaslat na adresu sídla 

prodávajícího). 

 

(Fill in this form and send it to the seller in the event you wish to claim 

damaged product within the legal deadline. It is needed to print the 

report, sign it and send a scan of the report onto the e-mail address 

listed below, eventually to send it together with the claimed product, 

doing so on the postal address of the seller’s seat). 

Prodávající/Seller: Rubmybelly s.r.o., L. Váchy 110, 760 01 Zlín, Czech Republic 

www.hafans.dog 

e-mail: obchod@hafans.dog 

tel.: +420 777 718 609 

IČO/ID no.: 079 25 930 

 

Já, níže podepsaný/á: I, as signed below: 

Jméno a příjmení: Name and surname: 

bydliště: address: 

 

e-mail: e-mail address: 

telefon: telephone: 

 

tímto uplatňuji práva z vadného plnění 

(reklamace) ohledně následujícího zboží: 

hereby assert rights from defective 

performance (claiming the damaged product) 

regarding following product: 

 

datum objednání: date of submitting of order: 

číslo objednávky: order number: 

  

Zboží vykazuje tyto vady: Product has following defect(s): 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím 

způsobem: 

I request my claim to be settled in following 

manner: 

  

V případě uznání reklamace a odstoupení od 

kupní smlouvy žádám o zaslání peněžních 

prostředků za reklamované zboží na bankovní 

účet číslo: 

In the event of justified claim and withdrawal from 

the purchase contract I request the funds for the 

claimed product to be returned onto the bank 

account number: 

 

V/In: ________________________, dne/on: ________________________, 

 

Podpis/Signature: ________________________ 
Poučení pro spotřebitele: Jste povinen doložit datum koupě zboží 
předložením dokladu o koupi popř. jiným dostatečně věrohodným 
způsobem. Nejste oprávněn uplatnit práva z vad: (i) které jste sám 
způsobil; (ii) o kterých jste při koupi věděl; (iii) pro které jsme s Vámi 
dohodli snížení kupní ceny. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení 
zboží. Reklamace musí být uplatněna: (i) bezodkladně po zjištění vady, 
aby nedošlo k jejímu rozšíření a v důsledku toho k zamítnutí Vaší 
reklamace; (ii) nejpozději ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží v případě 
nového (nepoužitého) zboží. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného 
odkladu za podmínek uvedených v obchodních podmínkách 
prodávajícího, v části Reklamační řád. O vyřízení reklamace Vás 
vyrozumíme na Vaši e-mailovou adresu. V případě, že marně uplyne 
zákonná lhůta k vyřízení reklamace, máte právo od kupní smlouvy 
odstoupit.  

 

Advice for a consumer: You are obligated to prove the date of purchase 

of the product by submitting receipt confirming purchase of the product, 

eventually in another credible way. You are not entitled to assert the 

rights arising from defective performance: (i) if the damage was caused 

by you; (ii) if you knew about the damage when ordering the product; 

(iii) if a discount on purchase price has been agreed because of 

existence of a defect. The Seller is not responsible for wear and tear of 

the product. Claim has to be submitted: (i) without undue delay after 

identification of the defect so that the defect does not enlarges, 

otherwise the claim might by rejected; (ii) no later than within 24 months 

from the takeover of the product provided the product was sold as new 

(unused). The claim shall be processed with no further due according to 

provisions listed in the Seller’s Business Terms and Conditions, part 

Complaint Procedure. You shall be informed about finalization of 

processing of the claim onto your e-mail address. In the event of 

expiration of legal time limit for claim processing, you have the right to 

withdraw from the purchase contract. 

 


