
FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ/VÝMĚNU ZBOŽÍ

Sice nás to mrzí, ale pokud ti nějaký kousek nesedí, není jiná možnost. Život je příliš krátký na to, abychom nosily ob-
lečení, které nám nesedí. Pokud chceš reklamovat použité zboží, použij prosím reklamační formulář, který najdeš na 
našem webu. 

CHCI TO VRÁTIT
Nesedne ti to a nespraví to ani jiná velikost, střih nebo barva? Pošli nám zboží zpátky na Pura Vida ateliér s.r.o.,  
Minská 56, Brno, 616 00 jako doporučený balík. Prosím, neposílej balík na dobírku a doklad o odeslání si radši uscho-
vej, známe poštu. :-) Do balíčku nám přilož fakturu a tenhle formulář.

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení: 

Email: 

Číslo účtu, kam pošleme peníze*: 

Důvod:

* Toto zboží jsem si neobjednala
* Zboží je poškozené (jak a kde)
* Prostě se mi to nelíbí
* Jiný důvod

*Peníze na účet vracíme pouze v případě, že byl jako způsob platby použit bankovní převod. V případě online plateb poukazujeme peníze zpět na 
platební kartu/účet prostřednictvím platební brány. 

CHCI TO VYMĚNIT
Je to dobrý, ale může to být ještě o trochu lepší? Klidně kousek vyměň za jiný, který ti padne líp. Objednávku, kterou 
chceš vrátit nám pošli na Pura Vida ateliér s.r.o., Minská 56, Brno, 616 00 jako doporučený balík. Neposílej, prosím, 
balík na dobírku a doklad o odeslání si radši uschovej, známe poštu. :-) Ohledně platby se ti ozveme.

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení: 

Email: 

Doručovací adresa:

Chci vyměnit za:

 Nezapomeň, že u výměny i vrácení musí být oblečení v původním stavu,
nenošené, nepoškozené, včetně všech visaček a originálního balení.

Pura Vida ateliér s.r.o
Minská 56
Brno 
616 00



LEGÍNY, TRIKA, PODPRSENKY A DALŠÍ VÝROBKY Z FUNČNÍCH MATERIÁLŮ

Celá řada našich produktů, jako jsou legíny, sportovní trička, topy, podprsenky nebo třeba cyklo dresy, je z mikrovlá-
ken. Díky tomu zvládnou tvůj aktivní životní styl levou zadní. Jediné, co by je mohlo vyhodit z rytmu, je praní. Aby ti 
legíny a další oblečení co nejdéle vydrželo, per je maximálně do 35°C, s prášky na jemná vlákna bez obsahu bělidel. 
Nezapomeň, že syntetické materiály nemají rády aviváž. Kdysi se spolu pohádaly na nějakém večírku a doteď spolu 
nemluví. Tak je k sobě, prosím, nepouštěj, ať z toho není zbytečné fiasko.

FASHION MIKINY, TRIKA a ŠATY

Trička, šaty a mikiny šijeme z bavlny s příměsí elastanu, nebo viskózy. Aby ti dělaly radost co nejdéle, per je maximálně 
do 35°C, s prášky na jemná vlákna bez obsahu bělidel. Kousky s potiskem nedávej do sušičky. Potisky jsou se sušič-
kama taky na nože, asi taky nějaký nepovedený večírek.

A to nejdůležitější: O všechny naše věci je potřeba se starat s láskou. Jsou totiž fakt spešl. Nejdřív je Petruccya ručně 
nakreslila, pak je švadlena Péťa ušila, pak se tiskly, ručně balily a teď dorazily k Tobě. Předáváme ti tedy štafetu a pře-
jeme spoustu skvělých zážitků bez aviváží a sušiček!

ÓÓÓ, TOLIK KRÁSY NAJEDNOU!
JAK SE O NI STARAT, ABY NEVYPRCHALA?


