Formulář k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku
Prodávající:
Bc. Lucie Dohnalová
www.hrackydoris.cz
se sídlem nábřeží Míru 1055/82, Český Těšín, 73701,
zapsané Městský úřad Český Těšín
na adrese sídla není možný osobní odběr, vrácení zboží, reklamace apod.
IČ: 88230996, DIČ: CZ8855215567, plátce DPH
Kontaktní údaje: email: info@hrackydoris.cz , Tel. +420 704 490 633
*upřednostňujeme emailovou komunikaci*

Kupující:
Jméno a Příjmení / Název firmy: .................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
Telefonický kontakt: .....................................................................................................
Email: ..............................................................................................................................
Číslo objednávky: ..............................................................................

Věc: ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:
Dobrý den, dne ………….…........... jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu www.hrackydoris.cz uzavřel kupní smlouvu, jejímž
předmětem bylo zboží………………….....................................................................................
Zboží jsem převzal dne ……………...................
od pracovníka kurýrní služby ………………………
Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu přepravní společností. Ano / Ne
Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu se zněním § 1829 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit. Zboží nesmí být používané a nejlépe v
původním obalu, v jiném případě proběhne uvedení do původního stavu a vynaložené náklady mohou snížit částku na vrácení.
Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně dopravy ve výši ......................... .
Ve prospěch mého bankovního účtu č. ......................................................................... nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení
vráceného zboží a tohoto odstoupení od smlouvy.
Kupující řádně vyplní tento formulář, který zašle a to se zbožím na adresu sídla přesného znění: Bc. Lucie Dohnalová, nábřeží
Míru 1055/82, Český Těšín, 737 01 na vlastní náklady v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku prostřednictvím pouze České pošty nebo kurýrní společnosti PPL.

V rámci rychlého a úspěšného doručení by bylo dobré odeslat email na info@hrackydoris.cz
a informovat nás o odeslání zboží k odstoupení od koupě, o zvoleném přepravci a datu předání do přepravy.
Děkujeme

Přílohy: Kopie daňového dokladu o prodeji
Dne …................. V …..........................
S pozdravem

podpis

