Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Kupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon a email:

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

Prodávající:
Adresa pro zaslání zboží: STEEL BOOTS & ROCK FASHION SHOP, Rybalkova 296/7, 101 00, Praha 10
Sídlo firmy: Robert Melichar, Oldřichova 1/518, Praha 2, IČ: 71679774 (na tuto adresu nezasílat)

Vážení,
dne ………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu …………………………. s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.
číslo daňového dokladu (faktury) :
…………………………….
Toto zboží jsem převzal(a) dne :
…………………………….
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem
se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji ve lhůtě (14) čtrnácti dnů.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)

* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)
Název (barva, velikost) zboží: …………………….….……………………………….……………………………………………….
Cena zboží:
………………………………….……….…………….……………………………………………….
UPOZORNĚNÍ: Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i dárek, byl-li poskytnut k vrácenému zboží.
Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o vrácení kupní ceny ve výši ………………. Kč, ve prospěch
mého bankovního účtu č. ………………………………….……………...…, nejpozději do 14 kalendářních dnů od
doručení tohoto odstoupení od smlouvy.
Místo………………….………, dne …………….…………
.......................................................................
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:
Kopie kupního dokladu (faktury)
Poučení: Kupující nese veškeré náklady na vrácení zboží (poštovné) zpět prodejci bez náhrady. Kupující má nárok
společně s kupní cenou na vrácení poplatku za dodání zboží při doručení jeho objednávky, nejvíce však ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující odpovídá dle § 1833 za snížené hodnoty vráceného zboží, které
vznikly v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Výše
těchto nákladů snížené hodnoty zboží je: - OBUV – mírně sešlapaná podešev, viditelné nošení - mínus (-) 10% z kupní
ceny, chybějící nebo použité náhradní stélky a tkaničky – 100,-Kč, poškozený originální obal – mínus (-) 5% z kupní ceny,
TEXTIL – viditelné lehké obnošení, pomačkání – mínus (-) 10% z kupní ceny, vypraný nebo více použitý textil – mínus (-) 25%
z kupní ceny, poškozené zipy, přezky nebo jiné díly – mínus (-) 30% z kupní ceny a lehce poškozené ostatní zboží mínus 20%.

