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Děkujeme za váš nákup 

Fakturu najdete ve Vašem e-mailu nebo v zákaznickém účtu 

Pokud nejste s čímkoliv spokojeni, určitě najdeme společně řešení.  

Zvolili jste špatnou velikost nebo se vám nelíbí barva? Žádný problém - zboží vám rádi vyměníme. Je to jednoduché: 
1. dejte nám vědět telefonicky (+420 604 372 734) nebo e-mailem (eshop@mushgo.cz) do dvou týdnů od nákupu. 
2. vyplňte formulář na druhé straně (můžete nám jej zaslat e-mailem (eshop@mushgo.cz) nebo ho přiložte 

k balíčku s vraceným zbožím) 
3. nenošené, neprané a nepoužité zboží zabalte (buď přiložte formulář nebo krátkou poznámku se 

jménem/číslem objednávky a my si formulář dohledáme v e-mailu; v případě osobního nákupu na provozovně 
prosíme i kopii daňového dokladu) 

4. odešlete jako doporučený balík zpět na adresu: 

MushGO, s.r.o. - Barbora Levíčková 
Heršpická 11c, Brno 639 00 

Česká republika 
nebo využijte zaslání balíku přes Zásilkovnu: 

Řádně zabalený balíček odneste na kteroukoliv pobočku Zásilkovny a nahlašte kód 99589848, aktuální cenu najdete 
na mushgo.cz/zasilkovna, na místě nic neplatíte, vyúčtování zajistíme v rámci výměny/reklamace/vrácení zboží. 

Pokud chcete zboží vrátit (odstoupit od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě), využijte formulář na mushgo.cz/vraceni. 

Výměna zboží 
Zákazník 
 Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………. 

 Adresa: …………………………………………………………………………………………………. 

 e-mail + telefon: …………………………………………………………………………………………………. 

 Číslo objednávky: …………………………………………………………………………………………………. 

Zboží (název produktu, velikost, barva): ……………………………………………………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Z důvodu (prosím popište stručně důvod výměny zboží, např. špatně zvolená velikost/typ): …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vyměnit za (název, velikost, barva): …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě rozdílu v ceně prosím přeplatek:  

 vrátit převodem na účet číslo: …………………………………………………………………………… 

 ve formě poukazu v hodnotě přeplatku, který využiji při dalším nákupu na mushgo.cz • mushgo.sk • 
mushgo.eu • na brněnské provozně • na stánku firmy MushGO. 

Případný nedoplatek uhradím převodem na základě vyúčtovací faktury. 
 
 
V………………………… datum ………………………… podpis ………………………… 

http://www.mushgo.cz/zasilkovna
http://www.mushgo.cz/vraceni
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