Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Kupující :
Moje jméno a příjmení :
Moje adresa :
Můj telefon a e-mail :
Číslo faktury ( objednávky ) :
Prodávající :
Aroma WORLD CZ s.r.o.
IČ 28596510 , DIČ: CZ28596510
Suchardova 1687/1, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Vážení, dne ……………… … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.vune-areon.cz s vámi
uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem byly tyto výrobky:
Tyto výrobky jsem převzal (a) dne …………………
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace
na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené
kupní smlouvy odstupuji.
Výrobky vám zasílám zpět, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně nákladů za dodání ve
výši ………………. korun ve prospěch mého bankovního účtu č. …………………………………,
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od
smlouvy.
Dále jsem si vědom(á), že zboží musí být prodávajícímu doručeno zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, kde náklady na doručení zpět
hradí kupující. A dále beru na vědomí, že pokud zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok
na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní
ceny.
Možnost vrácení výrobku ve lhůtě 14 dnů se se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli. V
případě prodeje osobě, která je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti,
tento nárok ze zákona nevzniká a není možnost vrátit výrobek ve lhůtě 14 dnů.
Výjimky : U zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, není
možné odstoupit ve lhůtě 14 dnů od zakoupení. Jedná se např. o tento sortiment : vlhčené ubrousky a
další podobné výrobky.

S pozdravem
..............................................
vlastnoruční podpis ( v případě odeslání v tištěné podobě )

