
Odstoupení od kupní smlouvy                   

Miroslav Černý, IČ: 71351451 
Vražkov 164, 413 01 Vražkov 

Mob.: +420 606 266 566, E-mail: info@e-cigaretka.cz 
Provozovatel internetového obchodu www.e-cigaretka.cz 

Dodavatel:   

 
Miroslav Černý  
Vražkov 164, 413 01 Vražkov 
Mob.: +420 606 266 566, E-mail: info@e-cigaretka.cz 
 

IČO: 71351451 

 
 

 

Zákazník:  

Jméno a příjmení: 

 

 

Ulice, č.p.: 

 

 

Město, PSČ: 

 

 

Číslo bankovního účtu: 

 

 

Telefon: 

 

 

E-mail:  

 

 
 

ČÍSLO OBJEDNÁVKY  (je uvedeno v emailu, který vám byl zaslán při potvrzení objednávky) 

 

 

DATUM NÁKUPU (datum, kdy jste odeslali objednávku nebo datum vystavení faktury)  
 
 

ČÍSLO FAKTURY (naleznete na faktuře) 
 
 
 

Chci jednostranně odstoupit od smlouvy a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží. 
1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, 

a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem 

koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být 

prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.  

2. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající 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. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při 

vrácení zboží kupujícímu. Prodávající 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. Náklady spojené 

s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob 

dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání 

zboží, který prodávající nabízí. Pro odstoupení od smlouvy využije kupující tento formulář. 

3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či 

částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím 

vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího 

na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, 

které vzniklo vybalováním zboží.  

4. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím 

uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá 

darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit 

prodávajícímu i poskytnutý dárek. 
 

 
 

Datum:                                     Podpis zákazníka: _________________________ 
 

 


