Formulář pro odstoupení od smlouvy
Vzhledem k níže uvedeným důvodům, chci odstoupit od kupní smlouvy, zákonem stanovené lhůty 14
dnů od převzetí zboží , a žádám o vrácení uhrazené částky za zakoupené zboží.
Jméno a příjmení kupujícího:
Adresa kupujícího:
Důvod vracení zboží:
Číslo objednávky (popřípadě faktury, kterou nutno doložit):
Kontakt kupujícího (telefon, e-mail):
Datum převzetí zboží:
Číslo účtu pro zaslání vracené částky:

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat
společnost Cars Equipment, s.r.o. – Automultimedia.cz , a to formou jednostranného právního
jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
Cars Equipment s.r.o.
Mělnická 150
277 06 Lužec nad Vltavou
e-mailem na info@cars-equipment.com . K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro
odstoupení od kupní smlouvy.
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 dodán několika částí,
počne tato lhůta běžet v den následující po dni, kdy jste Vy nebo Vámi zvolená třetí osoba převzala
poslední dodávku zboží.
Tato lhůta je zachována, je-li před jejím uplynutím odstoupení od smlouvy alespoň prokazatelně
odesláno.
Pokud odstoupíte od této smlouvy z důvodu chybně dodaného zboží, 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).

Odstupujete li od smlouvy z důvodu Vámi chybně zadané objednávky, vrátíme Vám na Vámi zvolený
bankovní účet pouze částku za nepoškozené zboží. Tuto platbu však provedeme až poté, kdy od
kupujícího obdržíme vracené zboží. Zpětně zaslané zboží bez předešlé domluvy, nebo na dobírku,
NEPŘEBÍRÁME!
V případě odstoupení od uzavřené 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 funkčností.

V …...............................................

DNE:

Podpis:

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

