Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy
Právo odstoupit od smlouvy
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud dodané zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele, např.
nařezáno na určitý rozměr.
V ostatních případech máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat
prodávajícího na této adrese: IZOTECHNIK s.r.o., č.p. 788, Třinec, Oldřichovice PSČ 739 61, telefon: +420 558
340 015, email: eshop@izotechnik.cz, provozní doba: po - pa: 7 – 15 h. (pouze pro telefonický kontakt) formou
jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
nebo e-mailem).
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, 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). Pro vrácení plateb použijeme Vámi sdělené
číslo bankovního účtu.
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 na adresu IZOTECHNIK s.r.o., č.p. 788, Třinec, Oldřichovice, PSČ 739 61. Lhůta se považuje za zachovanou,
pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na
dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození (za poškození se
považuje rovněž koroze).
Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou
poštovní cestou, činí přímé náklady spojené s vrácením zboží obvykle 30,- Kč/km, započítává se cesta tam i
zpět a stojné v obvyklé výši 300 až 500,- Kč/hod.
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.

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

Oznámení o odstoupení od smlouvy
prodávající: IZOTECHNIK s.r.o., Bystřice č.p. 1260, PSČ 739 95, e-mail: eshop@izotechnik.cz

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme
od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
Číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků:

Datum objednávky:
Datum obdržení zboží:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum

