
                           Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě  

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s § 

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. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení 

od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží 

prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.  

V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického 

vrácení zboží. Nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na 

účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. 

Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží 

odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Pro odstoupení od smlouvy využije kupující tento 

formulář. 

   

Kupující spotřebitel:   

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní 

nebo jiné podnikatelské činnosti.   

 Jméno:  _______________________________________________________ 

 Adresa:  _______________________________________________________ 

 Telefon:  _______________________________________________________ 

 E-mail:  _______________________________________________________  

 Prodávající:  

Štěpánka Puchýřová. Sv. Vojtěcha 142, 284 01 Kutná Hora 

Ičo:74849778   DIČ:CZ7562210832  

E-mail: info@zahrada-kh.cz   

tel:775 254 707 

Datum prodeje (dle prodejního dokladu):    _____________________ 

Číslo prodejního dokladu (faktury) :               _____________________  

Číslo objednávky:                                                _____________________  

Označení vráceného zboží (dle objednávky nebo prodejního dokladu) :      

__________________________________________________________________                     

 Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:      

 

_______________________________ / ____________ 

 Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.   

 

V:____________                        Dne:___________                              Podpis:_____________________________   


