
Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené 

přes elektronický obchod 

Adresát:  

Firma :              Kámen interiér s.r.o.                                                                                                                                             

se sídlem :       Podhorní Újezd 68 50754 Podhorní Újezd a Vojice                                                                                 

IČ: 06718591 DIČ CZ06718591                                                                                                                                                                                                                                          

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka  C 40923 

Odstoupení od smlouvy 

 Oznamuji, že tímto v souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení 

č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených 

distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto 

smluv odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

 

Číslo objednávky  

Číslo daňového dokladu / faktury  

počet kusů  

Datum, kdy jsem zboží objednal  

Datum, kdy jsem zboží převzal  

Jméno a příjmení  

Adresa  

PSČ  

Telefon  

Email  

Částku za vrácené zboží,                                                                                                                               

zašlete na bankovní účet číslo: 

 

 

 

                Datum                                                                                                                               Podpis 

 

 



Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

 

1. Právo odstoupit od smlouvy 

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni 

uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než 

dopravce) převezmete zboží.  

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy 

informovat společnost  Kámen interiér s.r.o. se sídlem Podhorní Újezd 68 50754 Podhorní Újezd a 

Vojice  IČ: 06718591 DIČ CZ06718591 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové 

spisová značka  C 40923 

Email – info@stonetools.cz  nebo  kameninterier@seznam.cz 

, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, nebo elektronickou poštou). Můžete použít přiložený vzorový 

formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.  

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od 

smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů 

ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás 

obdrželi, včetně nákladů na dodání. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady 

spojené s navrácením zboží prodávajícímu.  Pro vrácení plateb použijeme bezhotovostní účet určený 

kupujícím, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. 

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle 

toho, co nastane dříve. 

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v 

důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a 

vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

2.3 Pokud byli vámi zakoupené produkty použity, během lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte 

nám částku úměrnou rozsahu použitého a poškozeného produktu, kdy jste nás informoval(a) o 

odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem poškození produktu. 

 

mailto:info@stonetools.cz

