Odstoupení od kupní smlouvy
Ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Kupující (spotřebitel v souladu s §419 občanského zákoníku):
Jméno a příjmení :
Adresa :
Bankovní spojení:

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

Vrácené zboží:
Číslo prodejního dokladu: ………...............................................................................................
Datum dodání1: ………...........................
Číslo objednávky2: ………...........................
Pokud se jedná pouze o žádost o částečné odstoupení od kupní smlouvy, prosím vyplňte návrh na částečné
odstoupení od smlouvy – níže uvedenou tabulku (Pozn: není právní nárok; podléhá schválení prodávajícího –
jinak by bylo předmětem odstoupení od smlouvy celé plnění smlouvy / tj. celá objednávka – všechny položky)3
Název položky (částečné odstoupení od smlouvy)
Množství Prodejní cena vč. DPH

S ohledem na zjednodušení agendy upřednostňujeme vrácení zaplacených peněžních prostředků bezhotovostní převodem,
nicméně máte nárok na vrácení prostředků shodným způsobem, jakým jsme prostředky přijali. Pokud s formou
bezhotovostního převodu nesouhlasíte (resp. by Vám vznikly dodatečné náklady) prosím zaškrtněte následné políčko a
prostředky Vám budou vráceny shodným způsobem, jakým jsme je přijali (hotově na prodejně / poštovní poukázkou na
jméno apod.)
Nesouhlasím s převodem na bankovní účet
☐
(pouze pokud nebyla provedena úhrada za zboží z bankovního účtu)

Jak postupovat:
1. zboží prosím pokud možno uveďte do původního stavu, v jakém bylo dodáno
2. zkontrolujte, zda vracíte vše, co bylo spolu s výrobkem dodáno, včetně dokumentace, dárků a příslušenství
3. přiložte kopii prodejního dokladu a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
4. pečlivě vyplňte a zkontrolujte číslo účtu pro vrácení peněz
5. zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo transportem k jeho poškození, doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném původním obalu
Kam zboží zaslat?
Jitka Tothová - Dětský svět
Palackého 4445
43001 Chomutov
Co se bude dít dále?
1. zboží bude prohlédnuto a přezkoumáno zda nedošlo k jeho poškození či opotřebení
2. peníze budou vráceny na Vám uvedený účet nebo jiným způsobem
Co když bylo zboží opotřebeno, nebo poškozeno?
V tomto případě je třeba zboží uvést do původního stavu, předejdete tím možnému snížení částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Vynaložené finanční prostředky pro uvedení do původního stavu budou odečteny z částky zboží, za kterou byl výrobek zakoupen. Budeme se snažit, aby tato
částka byla co nejnižší, ale bohužel v případě například opotřebených koleček kočárků, kdy je nutná výměna se jedná o nezanedbatelnou částku.

_______________________________________
Datum a podpis kupujícího
1)
2)

3)

Datum dodání = datum fyzického převzetí zboží kupujícím
Prosím uveďte pro zjednodušení komunikace
Vyplňte pouze v případě, pokud máte zájem vrátit část dodávky (smlouvy) a nikoliv odstoupit od smlouvy jako celku, jinak
ponechte prázdné
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