
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2  Máte  právo  odstoupit  od  smlouvy  bez  udání  důvodu  ve  lhůtě  14  dnů  ode  dne
následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy převezmete
zboží. 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat společnost Václav
Sobek,  s  doručovací  adresou  Naskové  1318/1e,  15000   Praha  5  -  Košíře,  formou
jednostranného  právního  jednání.  Formulář  pro  odstoupení  od  kupní  smlouvy  vložte  do
zásilky společně se zbožím, které budete vracet. 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení
od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do
14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby,
které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých
v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního
dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní účet, který nám sdělíte ve
formuláři. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. 

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty
zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení
se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží musí být kompletní včetně
dárkových krabiček a sáčků, propagačních vizitek, certifikátů apod.

Toto je pouze část poučení. Celé poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy je součástí
našich obchodních podmínek.
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Odstoupení od smlouvy – vrácení peněz

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Formulář je nutné vytisknout, podepsat a vložit jej do zásilky s vráceným zbožím).

DO ZÁSILKY NEZAPOMEŇTE PŘILOŽIT ORIGINÁL FAKTURY NEBO JEJÍ KOPII 

Adresát (prodávající):
Společnost: Václav Sobek
Se sídlem: Naskové 1318/1e, 15000  Praha 5 - Košíře
IČ: 86965387
E-mailová adresa: info@debor.cz
Telefon: 732 751 591
Internetový obchod: www.debor.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Číslo objednávky(variabilní symbol)......................... …........ Datum nákupu:...............................
Jméno a příjmení:..............................…........................................................................................
Adresa:…......................................................................................................................................
E-mail:.................................................................................. Telefon:...........................................
Kód produktu vráceného zboží:...................................................................................................
Název zboží:.................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Důvod vrácení (nepovinné):.........................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Číslo bankovního účtu:................................................................................................................
Poznámka:....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Zásilku odešlete, nejlépe jako doporučený dopis, na adresu:
Václav Sobek, Naskové 1318/1e, 15000  Praha 5 - Košíře

Datum: …................................... …..........................................................
          Jméno a podpis spotřebitele
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