
 

 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ PŘES INTERNET 

 

 

 

 

Mámekoně s.r.o. 

Svitavská 500/7 

67801 Blansko 

IČO: 17985986 

DIČ: CZ17985986 

 

 

prodejna jezdeckých potřeb -  e-mail: obchod@mamekone.cz 

doručovací adresa na prodejnu: Jurkova 57, 67902 Rájec – Jestřebí 

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy číslo......................................................................... 

Od nákupu tohoto zboží........................................................................................................................ 

Datum převzetí zboží…....................................................................................................................... 

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

Adresa zákazníka …............................................................................................................................ 

Částku za zboží požaduji zaslat na číslo účtu....................................................................................... 

Datum................................................................................................................................................... 

Podpis zákazníka …............................................................................................................................ 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

 

1.Právo na odstoupení od smlouvy 

1/1 Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhutě 14 dnů ode dne 

následujícího po dni převzetí zboží. 1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte 

o svém odstoupení od smlouvy informovat výše uvedeného prodejce a to formou jednostranného 

právního jednání /například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-

mailem případně osobně/. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 

1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat 

odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 

2.1 Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů 

ode dne kdy jsme převzali zpět zboží, platbu za zboží, kterou jsme od vás obdrželi. Máte právo na 

vrácení poštovného ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 2.2 Pro 

vráceníplateb použijeme vámi výše zvolený způsob vrácení platby za zboží. 2.3 Zboží bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, 

zašlete zpět nebo je předejte na výše uvedené adrese prodejny. Lhůta se považuje za zachovanou, 

pokud zboží odešlete před uplynutím 14 dnů. 2.4 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

2.5 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiný 

způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou,vlastnostmi a funkčností. 


