
NEVYPLŇUJTE – VYPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ odst_kup_sml_09_19

Číslo zásilky: …………...………….   Podáno přepravci dne: ……………… doručeno prodávajícímu dne: ………..…….

Odstoupení od kupní smlouvy
Prodávající (dále jen prodávající):
Dagmar Adamčíková - AlysiaCZ, IČ: 05451990, DIČ: CZ6360081277 – nejsme plátci DPH, zapsaná Městská část 
Praha 12: č.j.: P12 36837/2016 OŽI, sp. Značka: OŽI 4018/2016

Kupující (dále jen kupující):
Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Já, výše uvedený kupující, odstupuji, v zákonné 14-ti denní lhůtě dané § 1829 odstavcem 1 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník od kupní smlouvy na následující zboží:

Číslo objednávky:

Kód výrobku:

Název výrobku:

Číslo prodejního dokladu:

Datum obdržení zboží:

Žádám Vás tímto o :

a) navrácení ceny zboží ve prospěch účtu číslo*:…………..................................................................... ,

b) výměnu za zboží*:……………................................................................................................................. ,

vzniklý přeplatek / nedoplatek*

a) uhradím dobírkou / uhradím bankovním převodem

b) vraťte ve prospěch účtu*:...................................................................................................................... .

* nehodící se škrtněte

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou 
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro 
svou povahu obvyklou. Podrobné informace k odstoupení od kupní smlouvy naleznete v našich obchodních podmínkách 
veřejně přístupné na našich webových stránkách.

Dbejte na to, abyste zboží (ani zboží v dárkových krabičkách) NEODESÍLALI v bublinkových obálkách či pouze zabalené do
papíru! V takovém případě může dojít ke znehodnocení zboží nebo dárkové krabičky při přepravě v důsledku nevhodně 
zabaleného zboží! Doporučujeme zboží důkladně zabalit do odolné krabice, vystlat bublinkovou fólií nebo papírem 
tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Nejvhodnější je zaslat nám zboží zpět stejně zabalené, jako 
jste je obdrželi. Doporučujeme zásilku pojistit dle hodnoty zboží.

Upozornění: Zboží upravené podle přání spotřebitele není možné vrátit bez udání důvodu ve 14ti denní lhůtě (např. při 
označení zboží - personalizaci iniciály) ani vyměnit za jiné. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU VE 14ti 
DENNÍ LHŮTĚ SE NEVZTAHUJE NA PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE 
S VYPLNĚNÝM IČ NEBO DIČ V OBJEDNÁVCE.

V………………..……..………..…dne…………….….       Podpis kupujícího:…………………..……………..

Vyplněné odstoupení od smlouvy přiložte k vracenému zboží a zašlete na adresu:
Dagmar Adamčíková – AlysiaCZ, Kosmonautů 169, Děčín 27 – Březiny, 405 02

Dagmar Adamčíková – AlysiaCZ, Kosmonautů 169, Děčín 27 – Březiny, 405 02
Informace k odstoupením od kupní smlouvy poskytujeme pouze e-mailovou cestou: alysiapradlo@seznam.cz

Společnost je zapsaná v rejstříku Městská část Praha 12: č.j.: P12 36837/2016 OŽI, sp. Značka: OŽI 4018/2016


