
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele 

1. Právo odstoupit od smlouvy v případě uzavření smlouvy uzavřené mimo 
obchodní prostory prodávajícího či prostřednictvím prostředků komunikace na 
dálku 

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, toto neplatí pro smlouvy 

uzavřené v prostorách prodávajícího. Nemáte právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy se jednalo 

o dodávku zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání anebo pro Vaši osobu, či se jednalo o 

služby, které byly splněny s Vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení. 

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo 

Vámi určená třetí osoba převezmete poslední položku nebo část zboží.“, 

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od 

této smlouvy informovat společnost PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o., se  sídlem Sadová 636, Domažlice, 

PSČ 344 01 formou jednoznačného prohlášení dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb. 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 sdělení o uplatnění 

práva odstoupit 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 jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy a současně nám 

předáte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslal. Náklady na dopravu jako spotřebovanou 

službu, která byla poskytnuta s Vaším souhlasem, prodávající nevrací. 

 2.2 a) Převzetí zboží 

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete 

přímé náklady spojené s navrácením 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.“ 

 

 


