
	  

 
 

 
Odstoupení od smlouvy - formulář 

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

                                                                   
Kupující - spotřebitel: 
Jméno a příjmení *:………………………………………………………………………….. 
Adresa *: ………………………………….………………………………………………….. 
Telefon *: ……………………………..  
E-mail *: …………………………….. 
 
Prodávající: 
VIP Italian Fashion,  
Ing. Martina Sochůrková 
IČ: 763 41 283 
místem podnikání Na Dlaskově 94, 25139 Velké Popovice – Brtnice 
| 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží 
 
Specifikace zboží: 
zboží * ……………………………..…………………….………………………………………………. 
značka …………………………………………...…….………………………………………………. 
sériové číslo ………………………………….…………..……………………………………………. 
číslo a datum objednávky *………………………………………………………………………….... 
číslo daňového dokladu ……………………………………………………………………………… 
datum prodeje (datum zdanitelného plnění) ………………………………………………………. 
datum doručení *……………………………………………………………………………………... 
 
Upozornění: Zboží je nezbytné vrátit prodávajícímu vždy kompletní, a to včetně veškerého 
příslušenství a součástí. 
 
Důvod odstoupení: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Upozornění: Důvod odstoupení není povinným údajem, odstoupit lze i bez udání důvodu 
 
 
V ……………………… dne …………………….. 
 
 
…………………………………………………….. 
 (vlastnoruční podpis) 
 
Pozn.: Povinné údaje jsou označeny *  
 
Pokud odstoupíte od uzavřené smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy nám 
došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, 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). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro 
provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Tímto Vám nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až 
po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží proto bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte 
na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14-ti dnů. 
Odpovídáte 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. 


