AUREDNIK CS, spol. s r.o.
Hlavní 84, 267 01 Trubín
IČO: 18621392 DIČ: CZ18621392
tel: + 420 311 706 361, 363, 366
info@aurednik.cz; www.aurednik.cz

Odstoupení od smlouvy
v souladu s ustanovením §1829 ZÁKONA 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku v smyslu § 53 odst. 7 občanského zákoníku u prodeje zboží nebo
poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostor prodávajícího
a o změně a doplnění některých zákonů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Tímto Vás žádám o vrácení peněz za zboží, které jsem si objednal/la v smyslu § 53 odst. 7 občanského zákoníku a násl.
Zákonu č. 101/2000 Sb., uplatňuji si tímto právo na vrácení plné ceny zaplaceného zboží včetně nákladů a přepravy
ve výšce nejlevnější běžné přepravy u prodávajícího.

Jméno a příjmení
kupujícího:
Kontakt:
(e-mail, tel.)

Adresa kupujícího:

Datum objednání
zboží:
Oznamuji, že
odstupuji od kupní
smlouvy tohoto
zboží:
(kat. číslo+ název +č.fa)

Datum vystavení:

Příjmení (čitelně
hůlkovým písmem):

Podpis kupujícího:
*Tento formulář můžete, ale nemusíte použít při odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu můžete
do 14 dnů od převzetí zboží.
*Vůli odstoupit je nutno prokazatelně odeslat do uplynutí této lhůty.
*Termín pro vrácení kupní ceny je dva týdny od doručení odstoupení od smlouvy, přičemž prodávající není povinen
odeslat peníze dříve, než došlo k fyzickému vrácení zboží či prokazatelnému doložení příslušných dokladů o zaslání zboží
nazpět.
*Náklady na vrácení zboží (poštovné, přepravné, balné, atd.) zpět prodávajícímu při odstoupení od smlouvy hradí kupující.
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