
VRÁCENÍ ZBO"Í
levnoshop.cz

ZÁKAZNÍK:
Jméno: ____________________________________

Adresa: ____________________________________

PS!: ____________________________________

M"sto: ____________________________________

Email: ____________________________________

Telefon: ____________________________________

INTERNETOV! OBCHOD levnoshop.cz
V#e za 50, s.r.o. (I! 04676408, DI! CZ04576408)
Sídlo: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10-Benice
Provozovna a kontaktní adresa: Milčice 104, 289 11 Milčice, okres Nymburk

DOPORU#EN$

V ___________________________, dne ____________________

V!c: Odstoupení od smlouvy dle § 53 ob"anského zákoníku

Ve Va#em internetovém obchod" jsem si objednal a vracím následující zbo&í:

Popis zbo&í: _____________________________________________________________________ 

!íslo objednávky: ____________________________________

Datum objednávky: ____________________________________

Na základ" § 53 zákona '. 40/1964 Sb., ob'ansk( zákoník, vyu&ívám svého zákonného práva a odstupuji 

od uzav%ené kupní smlouvy t(kající se v(#e uvedeného zbo&í. Zakoupené zbo&í vracím (za#krtn"te):

spolu s tímto dopisem

samostatnou zásilkou na Va#í adresu

Zaplacenou 'ástku prosím vra)te v zákonné t%icetidenní lh$t" p%evodem na m$j

bankovní ú'et 'íslo ________________________./ _____

S pozdravem

_________________________

Podpis zákazníka



1. Kupující bere na v!domí, "e dle ustanovení § 1837
ob#anského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od
kupní smlouvy o dodávce zbo"í, které bylo upraveno
podle p$ání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní
smlouvy o dodávce zbo"í, které podléhá rychlé zkáze,
jako" i zbo"í, které bylo po dodání nenávratn! smíseno
s jin%m zbo"ím, od kupní smlouvy o dodávce zbo"í
v uzav$eném obalu, které spot$ebitel z obalu vy&al
a z hygienick%ch d'vod' jej není mo"né vrátit (nap$.
matrace a chráni#e matrace, pol(tá$e, p$ikr%vky a lo"ní
povle#ení , spodní prádlo …a pod) a od kupní smlouvy
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
po#íta#ového programu, pokud poru(il jejich p'vodní
obal.

2. Nejedná-li se o p$ípad uveden% v p$edchozím
odstavci #i o jin% p$ípad, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 ob#anského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do #trnácti (14) dn' od p$evzetí zbo"í,
p$i#em" v p$ípad!, "e p$edm!tem kupní smlouvy je
n!kolik druh' zbo"í nebo dodání n!kolika #ástí, b!"í
tato lh'ta ode dne p$evzetí poslední dodávky zbo"í.
Odstoupení od kupní smlouvy musí b%t prodávajícímu
odesláno ve lh't! uvedené v p$edchozí v!t!. Pro
odstoupení od kupní smlouvy m'"e kupující vyu"it
vzorov% formulá$ poskytovan% prodávajícím, jen" tvo$í
p$ílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní
smlouvy m'"e kupující zasílat mimo jiné na adresu
provozovny prodávajícího #i na adresu elektronické
po(ty prodávajícího.

3. V p$ípad! odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto
#l. VOP se kupní smlouva od po#átku ru(í. Zbo"í musí
b%t kupujícím prodávajícímu vráceno do #trnácti
(14) dn' od doru#ení odstoupení od kupní smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
nese kupující náklady spojené s navrácením zbo"í
prodávajícímu, a to i v tom p$ípad!, kdy zbo"í nem'"e
b%t vráceno pro svou povahu obvyklou po(tovní cestou.

4. V p$ípad! odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto
#l. VOP obchodních podmínek vrátí prodávající pen!"ní
prost$edky p$ijaté od kupujícího do #trnácti (14) dn' od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejn%m
zp'sobem, jak%m je prodávající od kupujícího p$ijal,
pokud se s kupujícím nedohodl jinak Prodávající je
takté" oprávn!n vrátit pln!ní poskytnuté kupujícím ji"
p$i vrácení zbo"í kupujícím #i jin%m zp'sobem, pokud s
tím kupující bude
souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dal(í náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit p$ijaté pen!"ní prost$edky kupujícímu
d$íve, ne" mu kupující zbo"í vrátí nebo proká"e, "e
zbo"í prodávajícímu odeslal.

5. Kupující bere na v!domí, "e nárok na úhradu (kody
vzniklé na vráceném zbo"í je prodávající oprávn!n
jednostrann! zapo#íst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.

6. Prodávající spole#n! s kupní cenou vrátí kupujícímu
i dopravné za dopravu zbo"í kupujícímu, a to ve v%(i
nejlevn!j(ího druhu dopravy uvedeného na e-shopu
prodávajícího ke dni objednávky; s v%jimkou poplatku
za dobírku ve v%(i 19,–/49,- K#, kter% se nevrací. Náklady
na dopravné zbo"í ze strany kupujícího p$i odstoupení
od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávn!n
po"adovat jejich vrácení od prodávajícího.

7. Ve v(ech p$ípadech odstoupení dle tohoto odstavce
dále kupující v%slovn! bere na v!domí, "e platby za
montá" #i v%nos zbo"í nejsou sou#ástí dopravného a
nebudou kupujícímu vráceny.

8. Je-li spole#n! se zbo"ím poskytnut kupujícímu dárek,
je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím
uzav$ena s rozvazovací podmínkou, "e dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozb%vá
darovací smlouva ohledn! takového dárku ú#innosti a
kupující je povinen spolu se zbo"ím prodávajícímu vrátit
i poskytnut% dárek.

9. V p$ípad!, "e kupující zbo"í kupuje v souvislosti s
p$edm!tem své podnikatelské #innosti nebo v rámci
svého samostatného v%konu povolání, ustanovení
tohoto #lánku VOP se nepou"ijí (tedy v takovém
p$ípad! kupující právo na odstoupení dle tohoto #lánku
VOP nemá).

Podmínky vrácení zbo"í
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