Poučení o možnosti kupujícího – spotřebitele - odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředku
komunikace na dálku
podle § 1820 odst. 1 písm. f) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat
společnost HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., Husovo nám. 48, 588 13 Polná, tel. 567225111, e-mail:
hasoft@hasoft.cz formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb(poštou) nebo zprávou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty, případně
prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy na naší webové stránce www.postavsito.cz, nebo ve formě
jakékoliv jiného jednoznačné prohlášení. Využijete-li možnosti elektronického zaslání odstoupení od smlouvy,
obratem Vám elektronicky zašleme potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
Pro toto informování můžete použít níže připojený formulář, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení
(příp. níže připojený formulář) před uplynutím výše uvedené lhůty.
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). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební
prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud nedojde k dohodě o jiném způsobu
vrácení; sjednání jiného způsobu vrácení je možné jen s Vaším souhlasem a nesmějí Vám tím nevzniknout
žádné další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co
nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této
smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13
Polná. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud jde o zboží, které není možno z jeho podstaty vrátit
obvyklou poštovní cestou, ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou
odhadovány ve výši ……………………. Kč.
|
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.
Poučení přečetl a převzal dne …………………………..
Jméno a podpis spotřebitele: ……………………………………………

………………………………..

 Odstřihněte, vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy!
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o.,
Husovo nám. 48
588 13 Polná
Oznamuji, že tímto odstupuji/odstupujeme*) od kupní smlouvy uzavřené dne …….., pokud jde o :
Seznam zboží ohledně něhož je od kupní smlouvy odstoupeno*):
Pol.
1.
2.
3.

Název zboží

Veškeré zboží obdržené dne ……………. podle kupní smlouvy shora uvedené*)
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Podpis spotřebitele:
(pokud je formulář zasílán v listinné podobě)
Datum:
(*) Nehodící se škrtněte.

Počet ks

Obdrženo dne

Komentář [TR1]: Pouze pro případ
osobního předání zboží spotřebiteli

