
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

ZÁKAZNÍK: POŠTOVNÍ ADRESA PRODÁVAJÍCIHO:

Odstoupení od smlouvy

Zboží

Originál faktury

Příslušenství (Dárek)

Sumarizace zásilky:

podpis zákazníka

POZNÁMKY PRODÁVAJÍCÍHO

Doručení odstoupení dne: Doručení zboží dne:
(pouze pokud bylo odstoupení zasláno předem e-mailem)

* označená pole jsou povinná

podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od uzavřené kupní smlouvy.

 Žádám proto o vrácení: plné hodnoty faktury (veškeré fakturováno zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)

částečné hodnoty faktury (pouze určitá část zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)

Kč

Pokud zboží není součástí zásilky, beru na vědomí skutečnost, že prodávající není povinen vrátit peníze do 14 dnů ode
dne doručení odstoupení od smlouvy, do momentu dokud mu není dodané zboží, nebo nepreukážem zaslání tohoto zboží.

Nejpozději do 14 dnů, ode dne odstoupení jsem povinen / povinna zaslat zboží prodávajícímu.

Jméno a příjmení*:

Ulice a číslo domu*:

Město*:

PSČ*:

Telefon*:

E-mail:

Číslo objednávky*: Číslo faktury*:

Zboží mi bylo doručeno dne (den převzetí)*:

název vráceného předmětu
smlouvy a počet kusů:
(pouze pokud vracíte jen
část předmětu smlouvy):

Požadovaná hodnota k vrácení*:

Požadovanou částku mi vraťte převodem na účet. Číslo účtu*:

V dne

Obchodní jméno: TS2018 s. r. o.

P.O.BOX 24, Břetislavova 1945/1Adresa:

BřeclavMěsto:

690 02PSČ:

+420 22 66 33 990Telefon:

timestore@timestore.czE-mail:

51760126IČO: SK2120776977DIČ/IČ DPH:
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