
 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy  

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy): 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

Jméno a příjmení:  
 

  

Adresa:  
 

  
 

  

Telefon:  
 

  

E-mail:  
 

  

Číslo účtu:  
 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

 

Číslo objednávky/ faktury:  
 

  

Datum nákupu:  

  

Popis a specifikace zboží:  
 
 

  

Popis problému u vráceného zboží: (tento údaj je 
nepovinný) 

 
 
 
 

 

 

 

Podpis zákazníka:       Datum: 

Pouze v případě, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

 

 Zboží odešlete bez dobírky na adresu:    Interní záznamy prodávajícího: 

ARGUN s.r.o. 

Jana Krušinky 1693/4 

500 02 Hradec Králové 

 

 

Poučení o právu odstoupení od smlouvy: 

 

1. Právo odstoupit od smlouvy 
1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel 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. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné 
opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží. 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ARGUN s.r.o., se sídlem Jana 
Krušinky 1693/4, 500 02 Hradec Králové, identifikační číslo: 27399478, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo elektronickou poštou na e-mail reklamace@argunshop.cz ). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od 
smlouvy, není to však Vaší povinností. 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 smlouvy, peníze Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží /zásilky. 

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. 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. Nárok na náhradu škody 
za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.  Zboží musí být vráceno kompletní, v původním 
stavu, nesmí jevit známky opotřebení a používání. Ke zboží přiložte tento vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.  

 


