ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
uzavřené na dálku v zákonné 14denní lhůtě
ODESÍLATEL (zákazník)
Jméno Píjmení / Obchodní název
Adresa
Telefon

Email

ADRESÁT (dodavatel)
PANGEA CZ, s. r. o.
Jasenická 1360, 755 01 Vsetn
+420 603 396 696, 571 413 414; info@pangeavsetn.cc
IČO 27774996
Dne

dd.mm.rrrr

jsem si u Vás prostřednictvím

v celkové hodnotě
doručeno dne

dd.mm.rrrr

www / tel / email...

objednal/-a cboží

Kč (vč. DPH a distribučních nákladů). Uvedené cboží mi bylo
společně s dokladem dodací list / faktura číslo

xxxxxxxxx

.

Na cákladě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 cákona č. 89/2012 Sb., občanský cákoník,
využívám svého cákonného práva a odstupuji od ucavřené kupní smlouvy týkající se níže
specifkovaného cboží (uveďte jaké zboží, množství, velikost):

Zakoupené cboží (uvedené výše) casílám cpět doporučenu cásilkou spolu s tmto dopisem na Vámi
uvedenou adresu PANGEA CZ, s. r. o., Jasenická 1360, 755 01 Vsetn a cároveň Vás žádám o
poukácání kupní ceny ve výši Kč
(tj. hodnota uvedeného cboží a distribuční
náklady*), kterou jsem při koupi výše uvedeného cboží caplatl/-a ve prospěch Vaší společnost
. Příslušnou peněžní částku poukažte bec cbytečného odkladu
dobírkou / hotov / kartou / na úet
nejpocději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy (dle Vašich obchodních podmínek ode dne
doručení vrácené cásilky) na účet č.
.
*Pozn.: v případě vrácení jen některého zboží z objednávky budou distribuční náklady vráceny v poměrné částce .
Důvod odstoupení od smlouvy:
Zboží nesplňuje moji představu
barva / stih / materiál / kvalita šití...

Nesedí mi velikost / střih

Neuvádím

píliš krátké / dlouhé / úzké / široké ...

Za vyřícení žádost děkuji.
V

, dne
Podpis (v případě listnné podoby)

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy
Vrácení zboží
Kupující má právo do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bec udání důvodu (tcn. vrátt cakoupené
cboží prodávajícímu). Lhůta 14 dnů běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená
třet osoba (jiná než dopravce) převecmete cboží (počítají se do ní všechny kalendářní dny, nikoliv
jen ty pracovní).
Kupující prodávajícího o svém rochodnut odstoupit od této smlouvy informuje formou
jednocnačného prohlášení – vyplněním a casláním výše přiloženého formuláře, a to
prostřednictvím provocovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu.
Zboží bec cbytečného odkladu, nejpocději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této
smlouvy, kupující cašle cpět nebo je předá na adrese prodávajícího. Přímé náklady spojené s
vrácením cboží nese kupující.
Vrácené cboží musí být nepoužívané, neprané, vč. případných visaček, v původním obalu a
cabaleno cpůsobem, který camecí poškocení cboží při přepravě!
Zboží/služby, které dle zákonných podmínek nelze vráttt
- služby (výroba oděvů a doplňků), jestliže s jejich plněním bylo capočato před uplynutm lhůty 14
dnů od převcet plnění (před dodáním)
- cboží chotovené popř. upravené podle přání cákacníka (například oděv / výšivky "na míru")
Vrácení kupní ceny
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrát mu prodávající bec cbytečného odkladu, nejpocději do 14 dnů
ode dne odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vč. distribučních nákladů na dodání
ke kupujícímu, které od něho na cákladě smlouvy přijal (převodem na bankovní účet). Lhůta 14 dnů
běží ode dne následujícího po dni obdržení vrácené cásilky.
Bylo-li vrácené cboží dodáno v cásilce společně s jiným cbožím, které si kupující ponechá, a pokud
byly náklady na dodání cásilky účtovány jednou položkou, vrát prodávající poměrnou část celkově
účtovaných nákladů ca dodání cboží. Platbu vrát prodávající až po obdržení cboží nebo pokud
kupující prokáže, že cboží vrátl a v pořádku odeslal cpět, podle toho, co nastane dříve.
Pokud je vrácené cboží poškoceno, byť jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo
na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vcniklou škodu dokladovat. Pokud
prodávající na kupujícím uplatní právo na náhradu škody, vrát kupujícímu kupní cenu sníženou o
dokladovanou škodu.

