Martin Dimmer-mm2000

, Prodejna pracovních oděvů ,Pražská 16 , 466 01 Jablonec nad Nisou
, info@mm2000.cz

e-shop: ardonprodejnajablonec@seznam.cz
IČ : 87054817

Odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v
zákonné 14 denní lhůtě
Jméno a příjmení odesílatele :

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

Adresa odesílatele

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

:

další kontaktní údaje: email,telefon: …........................................................................................

Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy) : Prodejna pracovních oděvů mm2000 Martin
Dimmer
IČ podnikatele : 87054817

Adresa podnikatele : Pražská 16 , 466 01 Jablonec nad Nisou
V ............................................................,dne ..............................................

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet
Dne ..........................., jsem si na Vašich internetových stránkách www.mm2000.cz objednal/a
zboží.......................................................................................,č.objednávky...............................................,
č.faktury : …..................................................................................................................................
v hodnotě ….................... Kč, včetně DPH a
poštovného ve výši ......................., celkem tedy ......................... Kč.
Dne …............................. mi od Vás přišel email potvrzující přijetí objednávky.
Zboží obdrženo dne .......... …...........

(číslo faktury …..............................................).

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám
svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy ,týkající se výše uvedeného zboží.
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Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vámi uvedenou adresu .
Kupní cenu představující hodnotu zboží .............. a poštovné ..............., tj. celkem .......................................
poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj
bankovní účet číslo …...................................................., vedený u …............................................................
...............................................banky,.............

Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji
S pozdravem

…..............................................................................
datum, vlastnoruční podpis

Příloha viz.: Daňový doklad (faktura č. 56456)

Odstoupení od smlouvy je vhodné zaslat doporučeně nebo na dodejku (adresát podpisem potvrdí přijetí zboží
na dodejku, která se jako doklad vrací zpět odesílateli). Stejně je žádoucí zaslat doporučeně nebo na dodejku
zboží, které v důsledku odstoupení od smlouvy podnikateli vracíte, pokud není zasláno společně s
odstoupením od smlouvy. V případě, že podnikatel má zveřejněný na svých internetových stránkách vzorový
formulář pro odstoupení od smlouvy, odstoupí spotřebitel od smlouvy vyplněním a odesláním tohoto formuláře.
Podnikatel je povinen mu bez zbytečného odkladu v textové podobě (emailem, SMS) potvrdit přijetí. Ve většině
případů se může spotřebitel setkat s automatickou odpovědí.
Zvláštní postup vrácení zboží se uplatní u zboží, které podnikatel do domácnosti spotřebitele dodal a jehož
povaha neumožňuje ho odeslat obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel má právo bez udání důvodu odstoupit od
kupní smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.
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