
POUČENÍ SPOTŘEBITELE O PRÁVU ODSTOUPIT OD UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY 

 

Od uzavřené kupní smlouvy máte právo odstoupit i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů, která 

počne běžet v den následující po dni, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba (odlišná od dopravce) 

převzala zboží; v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání 

několika částí, počne tato lhůta běžet v den následující po dni, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí 

osoba (odlišná od dopravce) převzala poslední dodávku zboží. 

Tato lhůta je zachována, je-li před jejím uplynutím odstoupení od smlouvy alespoň odesláno. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy 

informovat naší společnost formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). K tomu můžete použít níže 

přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám na bankovní účet do 14 dnů všechny platby, které jsme 

od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi 

zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). 

Tuto platbu však provedeme až poté, kdy od Vás obdržíme vrácené zboží. 

Náklady spojené s vrácením předmětu koupě nesety Vy jako kupující. 

V případě odstoupení od uzavřené kupní smlouvy 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. 

 

Za High performance parts, Martin Rajdl (majitel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

Chci jednostranně odstoupit od kupní smlouvy a požaduji vrácení peněz uhrazené částky za zboží. 

Jméno a příjmení kupujícího: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa kupujícího: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Číslo objednávky nebo faktury/daňového dokladu: …………………………………………………………………………….. 

Telefon kupujícího: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail kupujícího: ……………………………………..………………………………………………………………………………………… 

Datum převzetí zboží při nákupu: ……………..………………………………………………………………………………………… 

Důvod vrácení zboží (nepovinný údaj, který nemá vliv na právo spotřebitele na odstoupení od 

uzavřené smlouvy): …………………………………..………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet: …………………………………………………………………………………… 

 

 

          ………………………………… 

          Datum a podpis 


