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Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
Výňatek z Obchodních podmínek - Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta
podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne
převzetí první dodávky zboží.
5.2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a
násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti
(uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.
5.3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží vyrobeného, upraveného
nebo importovaného na přání kupujícího (importovaného na zakázku (viz seznam
zboží v odstavci DODACÍ LHŮTA v Obchodních podmínkách), jakož i zboží, které
podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku
audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich
originální obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, či při
vrácení zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit.
5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující 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 dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla
dodavatele (František Vávra - Infernits.COM, Skály 36, 386 01 Strakonice) či na
adresu elektronické pošty info@infernits.com .
5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do
deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží po doručení odstoupení
kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž
oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel
není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním
zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než
nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku
odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí. Pro
odstoupení od smlouvy využije kupující formulář, který je k dispozici na konci
tohoto dokumentu.
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5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na
náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za
znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu,
které vzniklo vybalováním zboží.
5.7. 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.
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Formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit
od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na
níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným
zbožím).

Adresát
Eshop:
naAuta.cz | auto-samolepky.cz | nosiceAtera.cz | PermaShop.cz
Společnost:
František Vávra – Infernits.COM
Se sídlem:
Skály 36, 386 01 Strakonice
IČ/DIČ:
72259841/CZ8112121974
E-mailová adresa:
info@infernits.com
Telefonní číslo:
606441166

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží /o
poskytnutí těchto služeb:

Datum objednání:
/datum obdržení:
Číslo objednávky:
Peněžní prostředky budou navráceny na bankovní účet č.:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:

V

, dne

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

