
  

 
Odstoupení spotřebitele od smlouvy  
do 14 dní od převzetí zboží 

PRODÁVAJÍCI: BOŘEK ŠÍPEK E-SHOP Petr Mader, Hřebenka 888, 47301 Nový Bor 

ZÁKAZNÍK / KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL: 

Jméno a příjmení:   ........................................................................................................................ 

Adresa:   ....................................................................................................................................... 

Telefon:    ..................................................................................................................................... 

E-mail:   ........................................................................................................................................ 

ČÍSLO PRODEJNÍHO DOKLADU (faktury):   …............................................................................. 

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:   ............................................................................................................... 

DATUM PRODEJE (datum zdanitelného plnění uvedené na faktuře):   ............................................. 

NÁZEV NEBO POPIS VÝROBKU:  ................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

DŮVOD VRÁCENÍ ZBOŽÍ:   
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prosíme uveďte jméno banky a číslo bank. účtu, na který požadujete vrátit kupní cenu: 

……………………………………………………………………………………………………............................................... 

V ………………………..………… dne …………..………..     V ………………………..………… dne …………..………..     

.......................................................................    ....................................................................... 
Podpis kupujícího spotřebitele       Podpis a razítko prodávajícího 

Pozn.: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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- Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu (tj. pomocí prostředků 
komunikace na dálku), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku 
právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.  

- Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-denní 
lhůty, tj. nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě s prodávajícím 
vráceno i později. 

- „Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy 
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

- Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. 

- Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ale dodavatel má právo na úhradu nákladů 
spojených s novým balením zboží. 

- Zákazník obdrží peníze zpět po kontrole vráceného zboží, a to nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od odstoupení od smlouvy. 
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