
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni
uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná
než dopravce) převezmete zboží. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy
informovat provozovatele e-shopu svethor.cz - Martina Pejšu, s místem podnikání Dudín 89, 58805
Dušejov,  Ičo  74276671,  formou  jednostranného  právního  jednání  (nejlépe  e-mailem na  adresu
info@svethor.cz nebo i dopisem zaslaným poštou na adresu provozovny  Svět hor,  Čajkovského
594/2, Jihlava 58601. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz
níže), není to však Vaší povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy
před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 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).
Peníze vrátíme na Vámi uvedený bankovní účet, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném
případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo
prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Vrácené zboží nelze zaslat na
dobírku - taková zásilka nebude přijata. V případě, že vrátíte zboží osobně nebo v zastoupení na naší
provozovně, vrátíme peníze v hotovosti oproti převzetí zboží.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží (poštovné za zaslání k nám). 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.  V případě odstoupení od
smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musíte do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co
jste na základě kupní smlouvy získal(a). Pokud to není možné, (např. v mezidobí bylo zboží zničeno
nebo  spotřebováno),  musí  spotřebitel  poskytnout  peněžitou  náhradu  jako  protihodnotu  toho,
co již nemůže  být  vydáno.  Pokud  je  vrácené  zboží  poškozeno  jen  částečně,  může  prodávající
uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu  škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
Prodávající je povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající  v takovém případě kupujícímu vrátí jen
takto sníženou kupní cenu. 
V případě vrácení použitého zboží máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do
původního stavu. Tyto náklady mohou ve vyjímečných případech dosáhnout až 100 % kupní ceny.



Formulář odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Martin Pejša, Svět hor
Čajkovského 594/2
58601 Jihlava
tel. 567210091, 606570432
mail: info@svethor.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží

Název položky:
Důvod vrácení (pokud nechcete nemusíte uvádět):
Číslo dokladu o prodeji (obvykle faktura):
Datum obdržení zásilky:
Jméno a příjmení spotřebitele: 
Adresa spotřebitele:

Číslo účtu, na který budou vráceny peníze:
Datum:
Podpis spotřebitele:


