ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY
Kupující – spotřebitel
Jméno a příjmení, titul: …………………………………………………………………………..................................
datum narození: …………………………………………………………………………………..................................
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………..................................
Telefon: ………………………………… E-mail: ……………………………………………………….......................

odstupuje od smlouvy uzavřené s Prodávajícím,
Internetovým obchodem www.xobeTUDY.cz,
Petr Komárek, IČ: 13282841, sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………….....................................
Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………...................................
Datum prodeje: …………………………………………………………………………………...................................
Typ vráceného zboží: …………………………………………………………………………....................................

Důvod vrácení zboží:
 Zboží je nefunkční

 Zboží mi nevyhovuje

 Zboží neodpovídá popisu

 Jiný důvod: ……………………………………………………………………………....................................
 Důvod nechci uvádět
Kupní cenu vraťte bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: …….…..................………./….............

…………………………………...............
Datum a podpis kupujícího – spotřebitele
Toto oznámení nám laskavě zašlete co nejdříve e-mailem na adresu: info@xobeTUDY.cz,
a zboží doručte na adresu: Petr Komárek, Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4.
Jako spotřebitel máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne
po 14 dnech ode dne, kdy Vy anebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravců převezmete zboží. Lhůta na odstoupení od
smlouvy zůstane zachovaná, jestliže zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy předtím, než uplyne lhůta na
odstoupení od smlouvy.
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradil jako splátku kupní ceny. Platby Vám budou vráceny bez
zbytečného odkladu převodem finančních prostředků na bankovní účet uvedený v tomto formuláři odstoupení od smlouvy a to bez
účtování jakýchkoliv dalších poplatků, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude vrácené zboží doručeno osobně či zásilkovou
službou zpět na adresu Petr Komárek, Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4 či jinou adresu dle našeho pokynu a bude doručeno
zpět nepoškozené ve stavu dle Obchodních podmínek čl. 5 Odstoupení od kupní smlouvy. Nárok na úhradu případné škody vzniklé
na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
Obchodní informace
Petr Komárek,:Hudečkova 1097/12, 140 00, Praha 4
IČ: 13282841

Kontakt
Tel.:: +420 602 322 041
E-mail: info@xobeTUDY.cz

