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     PROTOKOL  O  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
                              - vrácení zboží -

V případě vrácení zboží vyplňte tento protokol, vytiskněte a zašlete zpět společně se zbožím, nebo 
zašlete protokol e-mailem či faxem. Protokol okopírujte nebo si jej stáhněte z našich www.stránek

Kontaktní údaje:
Číslo faktury: Tel:
Název firmy:
Kontakt. os.:
Ulice, čp.:
PSČ / Město

Název zboží, které zasílám zpět: 

Důvod (zakroužkujte či ztučněte text):

1) zboží se mi nelíbí, neodpovídá mojí představě
2) dodáno jiné zboží
3) zboží je vadné (popis závady popište do pole níže)
4) jiný důvod (popište do pole níže)

Chci vrátit peníze (zakroužkujte či ztučněte text):                        ANO                   NE
Na účet číslo: 
Složenkou na
jinou adresu: 

Složenkou na adresu uvedenou v kontaktních údajích

Chci vyměnit zboží za jiné (zakroužkujte či ztučněte text):         ANO                   NE

Přeplatek chci vrátit (zakroužkujte či ztučněte text):                  složenkou            na účet 

Číslo 
účtu:

Doplatek uhradím dobírkou (zakroužkujte či ztučněte text):      ANO                  NE   
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Důležitá upozornění: 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to 
bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se 
kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve14 denní lhůtě. Kupující nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení 
uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob 
vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným 
nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým 
platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat 
nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, 
nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese
kupující. 
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