
Odstoupení od kupní smlouvy 

Zákazník / odesílatel: 

Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

E-mail: 

Telefonní číslo - bezpodmínečně nutné vyplnit: 

Prodávající / adresát: 

Jan Vejnar, Leoše Janáčka 2979, 544 01 Dvůr Králové n.L., Česká republika 

IČO: 45956031, DIČ: CZ7211033610, zapsaný u Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 
obecní živnostenský úřad, Č.j.: OŽÚ/613/2012/Ta/3,  

E-mail: info@prodetailing.cz , Telefonní číslo: +420 603 835 883 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy 

Dne: ......................... jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu www.prodetailing.cz s Vámi 
uzavřel(a) kupní smlouvu. 

Číslo objednávky nebo FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: .................................................. 

Zboží jsem fyzicky převzal 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 (ve lhůtě do 14 dnů od obdržení zboží) odstupuji. 

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / 
NE* (nehodící se škrtněte)  

*(Ano = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit) 

Název zboží: 

  

  

  

  

 

 

mailto:info@prodetailing.cz
http://www.prodetailing.cz/


Zboží Vám zasílám zpět na adresu: Jan Vejnar, prodetailing.cz, Smetanova 971, 544 01 Dvůr 
Králové n.L., Česká republika 

 

Respektuji tyto detaily odstoupení: 

Při vracení zboží je nutné jeho důkladné zabalení a zabezpečení proti vylití nebo jinému 
poškození.  

Náklady na dopravu vraceného zboží hradí dle bodu 5.4 Obchodních podmínek zákazník.  

  

Přikládám FAKTURU - DAŇOVÝ DOKLAD o koupi. 

  

Tímto vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………….. Kč (EUR), 

ve prospěch mého bankovního účtu číslo: ……………………………………………………  

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

  

Místo: .................................................................................................... 

Datum odstoupení od kupní smlouvy: ........................................................................... 

Vlastnoruční podpis: .................................................................................................... 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poznámky prodávajícího: 

Podání Odstoupení od kupní smlouvy dne: ......................... 

Doručení Odstoupení od kupní smlouvy dne: ......................... 

Doručení vráceného zboží dne: ......................... 

Datum poukázání kupní ceny dne: .........................  

Vyřizuje: .................................................. 

 


