
Formulář na odstoupení od kupní smlouvy 

 

V případě, že si přejete odstoupit od kupní smlouvy, prosím vyplňte a zašlete tento formulář 
na adresu prodávajícího 

 

Prodávající:   

 

Kupující (spotřebitel): 

 

 

tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby   
 
Číslo faktury: 
 
Označení zboží/služby                            Popis zboží/služby                                              počet ks 
 

 

 

 

 

Datum převzetí zboží: 
Jméno a příjmení spotřebitele: 
Adresa spotřebitele: 
 

 

Číslo účtu (IBAN)/kód banky: 

Důvod odstoupení (nepoviné): 

 

 

 

Datum:       Podpis spotřebitele: 

 

 



Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy 

 
Prodávající:  
 
Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci 
předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činosti a právnická osoba 
 

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy  
Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůte 14 dnů. Lhůta na 
odstoupení od kupní smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba 
s výjimkou dopravcu převezmete zboží. Při uplatnění práva  na odstoupení od kupní smlouvy nás 
informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným vyhlásením. K tomuto 
účelu můžete použít Formulář na odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí tohto poučení, 
a který můžete po jeho vyplnění zaslat na emailovou adresu: info@barevne-obalky.cz nebo 
doporučeně na adresu prodávajícího. Jestli zasíláte zboží poštou přiložte uvedený formulář do balíka. 
Lhůta na odstoupení od kupní smlouvy je zachována pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na 
odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy. 

 
2. Důsledky odstoupení od kupné smlouvy 

Po odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti 
s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se 
nevztahuje na dodateční náklady pokud jste si zvolili jiný spůsob dopravy než je nejlevnější běžný 
spůsob doručení, který standardne nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 14 dnů ode dne kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní 
smlouvy. Jejich úhrada bude uskutečněna rovnakým spůsobem jaký jste použili při Vaší platbě pokud 
jste výslovně nesouhlasili s jiným spůsobem platby, a to bez učtování jakýchkoliv dalších poplatků. 
Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží (doporučeně) zpět na 
naší adresu nebo po předložení dokladu prokazující zaslání zboží zpět dle toho co nastane dřív. 
 

3. Spůsob vrácení zboží 
Zboží můžete zaslat na adresu: Farebné obálky, s.r.o. Niklová 2190, 926 01  Slovenská republika. 
Přímé náklady snáší spotřebitel. Zboží spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, 
čisté, v originálním obalu, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené 
zboží nekompletné nebo poškozené může si prodávající vrácenou kupní cenu snižit o tomu 
odpovídající částku v soulade s ust. § 458 ods. 1 Občanského zákonníka. 
 

4. Poškozené zboží 
Spotřebitel je zodpovědný za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným 
spůsobem než jaký je potřebný na zištění povahy, vlastnosti a funkčnosti zboží. 
 

5. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy předmětem které je: 

- poskytnutí služby pokud se na její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele 
a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohto souhlasu strácí právo 
na odstoupení od kupní smlouvy po úplném poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému 
poskytnutí služby 

- prodej zboží zhotoveného dle osobitných požadavků spotřebitele, zboží vyrobené na míru, 
nebo zboží určené osobitně pro jedneoho spotřebitele 

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany 
zdraví, nebo z hygienických důvodů, a kterého ochranný obal byl po dodání porušen 

 
 


