
Formulář pro odstoupení od smlouvy 
 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. 
 

 

Adresát: 

Hanio s.r.o. 

doručovací adresa: Rebešovická 912/35a, 643 00 Brno – Chrlice 

+420 731 882 313, e-mail: reklamace@kabelecky.cz 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy: 

Datum obdržení zboží:    …............................................................................ 

Jméno a příjmení spotřebitele:  …............................................................................ 

Adresa spotřebitele:     …............................................................................ 

Číslo účtu a kód banky:   …............................................................................ 

Variabilní symbol (číslo dokladu):  …............................................................................ 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží na faktuře či prodejním dokladu. 

 

Poučení k odstoupení od smlouvy: 

• Tento vzorový formulář je poskytován spotřebiteli podle § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

• Spotřebitel (dále jen „kupující“) bere na vědomí, že oznámení o odstoupení je určeno k případnému 

uplatnění ve lhůtě 14 dnů od data uzavření shora označené smlouvy a kupující je při odstoupení povinen 

splnit následující: 

• Kupující při odstoupení od kupní smlouvy hradí náklady na přepravu zboží zpět k prodejci, a to v plné 

výši. Způsob přepravy může kupující zvolit sám. Sám také řeší s přepravcem případné poškození,  

či nedoručení zboží, a to na vlastní náklady. 

• Kupující je povinen při vrácení zboží (současně se zbožím) k němu dodat dokument  

o koupi zboží (fakturu, prodejní doklad apod.), a to v originálním vyhotovení, dobře čitelný a nijak 

(především záměrně) nepoškozený (např. roztržený, poškrtaný apod.) 

• Kupující je povinen zboží vrátit v nepoškozeném obalu/obalech, kompletní, se všemi náležitostmi. 

• Pokud je zboží, některá jeho část anebo obal zboží poškozen, či vůbec nevrácen, prodávající naúčtuje 

kupujícímu poměrnou částku za toto poškození (nedodání) a kupujícímu bude tato hodnota odečtena 

z vrácené částky. 

• Kupující je povinen si před zakoupením zboží přečíst Obchodní podmínky, Reklamační podmínky  

a Formulář pro odstoupení od smlouvy prodávajícího a nákupem zboží souhlasí se všemi body 

uvedenými v těchto dokumentech. 

• Kupující tímto zároveň potvrzuje, že vrácené zboží je v takovém stavu, v jakém jej obdržel a nejeví 

známky používání. 

 

V____________dne____________     ______________________ 

         podpis kupujícího 


