
Odstoupení od kupní smlouvy  

 
 

Dodavatel:   

 
Vladimír Frinta   
Tondrova 52, 29401, Bakov nad Jizerou 

Mob.: +420 776227916  , info@fajnhit.cz  
 

IÈO:13739654    

 

Zákazník:  

Jméno a pøíjmení: 

 

 

Ulice, è;p;: 

 

 

Mìsto, PSÈ: 

 

 

Èíslo bankovního úètu: 

 

 

Telefon:  

 

 

E-mail:  

 

 
 

ÈÍSLO OBJEDNÁVKY  (je uvedeno v emailu, který vám byl zaslán pøi potvrzení objednávky ) 

 

 

DATUM NÁKUPU (datum, kdy jste odeslali objednávku nebo datum vystavení faktury )  
 
 

ÈÍSLO FAKTURY (naleznete na faktuøe) 
 
 
 

Chci jednostrannì odstoupit od smlouvy a požaduji vrácení uhrazené èástky za zboží;  
1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  obèanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, 

a to do ètrnácti (14) dnù od pøevzetí zboží, respektive od pøevzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem 

koupì nìkolik druhù zboží nebo se zboží skládá z nìkolika èástí bez udání dùvodu. Odstoupení musí být 

prodávajícímu doruèeno do ètrnácti (14) dnù od pøevzetí zboží.  

2. V pøípadì odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnù od 

fyzického vrácení zboží. Nejpozdìji však do ètrnácti (14) dnù od doruèení odstoupení kupní smlouvy a to 

bezhotovostnì na úèet urèený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávnìn vrátit kupní cenu v hotovosti již pøi 

vrácení zboží kupujícímu. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu døíve, než mu kupující zboží 

vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plnì kupující. Náklady spojené 

s dodáním zboží vrátí prodávající spoleènì s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnìjší zpùsob 

dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající èástku odpovídající nejlevnìjšímu zpùsobu dodání 

zboží, který prodávající nabízí. Pro odstoupení od smlouvy využije kupující tento formuláø. 

3. Kupující bere na vìdomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotøebeno èi 

èásteènì spotøebováno, vzniká prodávajícímu vùèi kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím 

vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávnìn jednostrannì zapoèíst proti nároku kupujícího 

na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemùže být považováno bìžné poškození pùvodního obalu, 

které vzniklo vybalováním zboží.  

4. Je-li spoleènì se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím 

uzavøena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotøebitelem, pozbývá 

darovací smlouva ohlednì takového dárku úèinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit 

prodávajícímu i poskytnutý dárek. 
 

 
 

Datum:                                     Podpis zákazníka: _________________________ 
 

 

www.fajnhit.cz


