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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 
(14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, 
běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve 
lhůtě uvedené v předchozí větě.  

Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář „FORMULÁŘ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY“ 
poskytovaný prodávajícím, který je ke stažení na našich webových stránkách. 

V případě vrácení zboží, ke kterému obdržel zákazník dárek zdarma (který u nás dostanete při některých nákupních akcích) musí 
kupující s objednaným zbožím vrátit i tento dárek. V případě, že ho kupující nevrátí, bude mu odečtena původní částka dárku 
uvedená na dokladu od ceny vráceného zboží. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou 
jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). 
Zaslat na e-mail: cetlova@sofbu.cz, nebo na adresu: Vojtěch Cetl, Leberova 467, 671 68 Šanov. 

Na stránkách https://eshop.delametoprodeti.cz můžete stáhnout a vyplnit „FORMULÁŘ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY“, není 
to však Vaší povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 
 
Důsledky odstoupení od Smlouvy: 

Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše 
oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných 
nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi 
nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud 
jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného 
zboží. 
 
Převzetí zboží: 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze 
které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 

Náklady spojené s vrácením zboží: 

Náklady spojené s vrácením zboží hradí Kupující. 

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: 

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat 
s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující 
odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem 
obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo byt (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok 
na Náhradu u Kupujícího tak, že mu vrátí od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu, a to stejným 
způsobem, jako ji přijal. 

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek: 

 zboží je bez původních štítků, visaček 

 zboží je špinavé či poškozené 

 zboží je bez obalu nebo je obal poškozen 

 část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí 

 zboží není schopné dalšího prodeje 

 


