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Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

1. Dle zákona máte právo odstoupit od kupní smlouvy (objednávky na eshopu) do 14 ti dnů od
převzetí zboží bez uvedení důvodu.
2. Pokud se vám zaslané zboží nelíbí, nebo nejste spokojeni s jeho kvalitou, můžete ho zabalit
a poslat zpět.
3. Zprávu o odstoupení zašlete emailem na adresu info@krevetkarium.cz, nebo ji přiložte
k zásilce s vráceným zbožím a zašlete na adresu Vítězslav Krejčí, Přešovice 8, 675 57.
Můžete také použít vzor formuláře na následující straně tohoto dokumentu.
4. Jako kupující nesete náklady, spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
5. Peníze vracíme zpět po obdržení zásilky s vráceným zbožím (nejpozději však do 14 dnů)
6. Odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží NELZE v těchto případech:
◦ zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
◦ zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
◦ zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit do prodeje
◦ zboží bylo po převzetí kupujícím použito nebo poškozeno
Celé znění obchodních podmínek naleznete na adrese:
https://krevetkarium.cz/obchodni-podminky/

Kupující:

Prodávající:

jméno a příjmení:

Vítězslav Krejčí

adresa:

Přešovice 8, 675 57

telefon:

IČO: 64285685

email:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Vážení, dne ……….......... jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.krevetkarium.cz s vámi uzavřel(a)
kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží:
…………………………………………………………………...........................................….
…………………………………………………………………………………………………
Číslo objednávky: …………………………………………………..
Toto (zboží) jsem převzal(a) dne …………………….....
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na
dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy
odstupuji.
Kupní cena bude vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet
číslo: ................................................ / ........................

S pozdravem

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

.............................................…..........
Podpis kupujícího spotřebitele
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): .

