
                                   Oznámení o odstoupení od smlouvy  
Pokud Vám právě zakoupené zboží nevyhovuje nebo s ním nejste spokojeni, zaručujeme Vám právo na 

vrácení či výměnu do 14 dnů od jeho převzetí. Pro vaše pohodlí a celkové urychlení vyřízení vrácení 

zakoupeného zboží, jsme pro vás připravili tento tiskopis. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci 

obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ. Nepoužité a nepoškozené 

zboží, nejlépe v originálním obalu s kompletním příslušenstvím můžete zanést osobně na naši pobočku, 

nebo vyplňte prosím přiložený formulář a odešlete ho společně se zbožím v originálním obalu a s 

kompletním příslušenstvím na adresu: Anton Babyč, Bořetice 445, 69108 Bořetice. O vyřízení Vás budeme 

informovat na Vámi zadané e-mailové adrese nebo na telefonním čísle.  

Prodávající:                                                   Kupující: 

 

Anton Babyč                          Jméno a Příjmení_______________________________ 

Prouteny-raj.cz 

69108 Bořetice 445                                      Ulice________________________________________  

IČ: 26261651 

DIČ: CZ7901059947 

tel. 775 675 075                                         PSČ_________              Město____________________ 
info@prouteny-raj.cz                                                                                       

                                                                   Tel.______________     E-mail___________________ 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, rozhodl(a) jsem se, já výše uvedený(á) 

kupující, využít práva podle § 1829 odst.1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a tímto oznamuji, že od níže uvedené smlouvy odstupuji.   

Údaje o dokladu k nákupu 
Číslo daňového dokladu (faktury)                                       Zásilku jsem převzal(a) dne         

_________________________                                   ______________________________ 

Seznam výrobků které vracím  

nazev produktu                                                               počet 

1_________________________                                    ______________ 

2_________________________                                    ______________ 

3_________________________                                    ______________ 

Důvod vrácení                                   

       __ Bez udání důvodu                                                      __ Zboží neodpovídá uvedeným parametrům 
         __Zboží nevyhovuje                                                       __ Nekompatibilní s mým zařízením          
         __ Na zboží byla zjištěna závada, popište jaká  ___________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________________ Informace 

pro vyplacení částky za vrácené zboží  

  Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání ceny včetně účtovaného dopravného na můj zde uvedený bankovní 

účet, nejpoději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.     

  
Číslo mého bankovního účtu                                                          Název banky  
____________________________    /_______                              _________________________________________ 

Místo, dne                                                                                                  Vlasnoruční  podpis 

 

 

 

Informovat o odstoupení od smlouvy nás můžete na e-mail: info@prouteny-raj.cz  
Zboží spolu s tiskopisem zašlete na adresu :Anton Babyč, , 69108 Bořetice 445, tel. 775675075 


