Formulář na odstoupení od kupní smlouvy
podle § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na
základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a o změně a doplnění
některých zákonů

Spotřebitel
Jméno a příjmení *:

Ulice a číslo *:

Město *:

PSČ*:

E-mail*:

Telefon:

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od uzavřené kupní smlouvy na toto zboží (název
produktu): 1

Žádám o vrácení *:

¨ plné hodnoty faktury (všechno fakturováno zboží)

¨ částečné hodnoty faktury (pouze určitá část zboží)

Datum objednání *: ......................................
Číslo objednávky *:

......................................

Datum doručení (den převzetí)*: ......................................
Číslo faktury *: ......................................

1

V případě, že předmětem odstoupení od kupní smlouvy je pouze určitá část zboží, uveďte pouze název produktu,
který vracíte prodávajícímu.

Číslo účtu (pokud si přejete vrátit peníze bankovním převodem na Váš účet) nebo adresu
(pokud si přejete vrátit peníze poštou) pro vrácení plateb souvisejících s uzavřením kupní
smlouvy*:

Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení jsem povinen / povinna zaslat zboží prodávajícímu.
Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
......................................

Datum

......................................

* Označená pole jsou povinná

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od
smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od
smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce
převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s
výjimkou dopravce převezme zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o
svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným
poštou) na naši adresu nebo na emailovou adresu. Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový
formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od
smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky. Pokud využijete tuto možnost, přijetí
odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvalém nosiči (emailem). Lhůta pro odstoupení
od smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před
tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
Po převzetí zboží ho máte možnost rozbalit, tak abyste zjistili vlastnosti a funkčnost zboží. Nemáte však
právo začít zboží používat a po několika dnech nám jej vracet (zboží použito ve větším rozsahu než
postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud nerozhodneme v konkrétním případě jinak); v takovém
případě zodpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím,
které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Ve vzájemné
souvislosti s podmínkou uvedenou v předchozí větě je možné vrátit pouze zboží, které:
1. je v původním stavu,
2. nejeví známky používání a opotřebení většího rozsahu,
3. je nepoškozené,
4. je kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.), a
5. je v původním, nepoškozeném obalu.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením
smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné
náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který
nabízíme a ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy. Platby Vám budou
vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše
oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili
při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv
dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět
na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane
dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno zpět na Vaše náklady bez
úhrady.
Zašlete nám zboží doporučeně včetně pojištění zpět nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na
odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím
14 denní lhůty. Podle zákona č. 102/2014 Sb. náklady na vrácení zboží nesete Vy. Upozorňujeme Vás,
že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku
nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je
potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

