
 
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
    (vyplňte tento formulář a pošlete nám jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

PRODÁVAJÍCÍ: 
TERA Systems s.r.o. 
Lidická tř. 1004/139, 370 07 České Budějovice 
IČO: 28080289          DIČ: CZ28080289 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

KUPUJÍCÍ 

Jméno a příjmení  …………………………………………..………………………………………….. 

Adresa    …………………………………………..………………………………………….. 

Telefon a e-mail  …………………………………………..………………………………………….. 

E-mail   …………………………………………..………………………………………….. 

Číslo bank. účtu  …………………………………………..………………………………………….. 

 

Vážení,  

dne ……………… jsem prostřednictvím prostředku komunikace na dálku s vámi uzavřel(a) kupní 

smlouvu.  

Číslo daňového dokladu (faktury)    ………………………………………….. 

Toto zboží jsem převzal(a) dne     ………………………………………….. 

Byla zakoupena EXTRA služba vrácení do 30/60 dnů? ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem (na dálku), tj. pomocí internetu,  

e-mailu, telefonu, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s 

§ 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše 

uvedené kupní smlouvy odstupuji a požaduji následující: 
(*VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ) 

CHCI VRÁTIT ZAPLACENOU ČÁSTKU NA ÚČET 

ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ CHCI VYMĚNIT ZA JINÉ 

Sdělte nám, prosím, důvod odstoupení od smlouvy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

V ……………… dne ………………     Podpis ………………………………………….. 

 

 

 



 
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
    (vyplňte tento formulář a pošlete nám jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

PRODÁVAJÍCÍ: 
TERA Systems s.r.o. 
Lidická tř. 1004/139, 370 07 České Budějovice 
IČO: 28080289          DIČ: CZ28080289 

PŘÍLOHA – POKYNY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ 
(tento list není potřeba tisknout a zasílat spolu s odstoupením od kupní smlouvy, slouží pouze jako informace pro zákazníka) 

 

1. Zboží je nutné vrátit v originální obalu – krabici s dostatečnou bezpečnostní výplní 

2. Krabice by měla být stejně jako zboží v původním stavu tak, jak bylo dodáno 

3. Krabici, prosím, obalte fólií, aby nebyla ničím polepená a došla zpět nepoškozená, čistá 

4. Spolu se zbožím, prosím, zašlete zpět vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 

 


