Příloha VOP – vzorový formulář pro odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Smlouvy dle bodu 0.VOP
DOPORUČENĚ!
GIENGER spol. s r.o.
ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB
Kvítkovická 1633
763 01 Napajedla

V ……………….. dne ……..……

Odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Smlouvy
Tímto Vám jako Kupující - spotřebitel:
Jméno a příjmení: .......................................................................................................
Adresa:

.......................................................................................................

Č. objednávky:

…………………………………………..……….

Den doručení:

………………………………………..………….

Bankovní spojení: účet č. …………………………………/…….
Telefon:

....................................................... *(nepovinný údaj)

E-mail:

....................................................... *(nepovinný údaj)

oznamuji, že odstupuji od Smlouvy uzavřené prostřednictvím Vašeho Online prodeje na níže specifikované Zboží
a současně žádám o vrácení zaplacené kupní ceny za toto Zboží ve výši ……………….…… Kč a nákladů na dopravu Zboží
ve výši …………..…….. Kč, a to na můj výše uvedený bankovní účet.
Postup při vrácení Zboží:
 Zboží musí být nepoškozené a kompletní s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (originál či kopie
dokladu o koupi nebo objednávky, návodem k použití, záručním listem apod.).
 Zejména pokud má Zboží zvláštní vlastnosti (např. je křehké) musí byť zabaleno tak, aby se během přepravy
k Prodávajícímu nepoškodilo!
 Pokud byl společně se Zbožím poskytnut dárek, tak v důsledku odstoupení od Smlouvy pozbývá darovací smlouva
ohledně dárku účinnosti a Kupující - spotřebitel je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 K zásilce se Zbožím přiložte vyplněný a podepsaný formulář pro odstoupení.
 Zboží zabalené v originálním obalu (je-li to možné) zašlete na výše uvedenou adresu Prodávajícího. Na zásilku
uveďte výše uvedenou adresu Prodávajícího.
 Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím přebírány.
 Kupujícímu – spotřebiteli bude vrácena uhrazená kupní cena, včetně nákladů na dodání Zboží, nejpozději do 14
dnů ode dne doručení odstoupení Prodávajícímu. Pokud však Zboží nebude Prodávajícímu doručeno společně
s odstoupením, musí být Zboží Prodávajícímu zasláno nebo předáno zpět bez zbytečného dokladu od odstoupení,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení.
 Prodávající není povinen Kupujícímu – spotřebiteli vrátit Kupujícím – spotřebitelem uhrazené peněžní prostředky
dříve, než mu Kupující – spotřebitel Zboží předá nebo než prokáže, že mu Zboží odeslal.

..........................................
(podpis)


nepovinné údaje - slouží k rychlejší komunikaci, ke zlepšení služeb Prodávajícího či odstranění případných nedostatků
1

Číslo Zboží

Název zboží

Množství

2

Důvod vrácení *
(nepovinný údaj)

