Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

Adresa pro zaslání výrobku:

Adresát (prodávající):
Internetový obchod:

www.kiddream.cz

Jméno a příjmení:

Hana Hejtmánková

Adresa:

Biskupice 56, 763 41 Biskupice

E-mailová adresa:

info@kiddream.cz

Telefon:

+420 731 668 040

IČO:

Hana Hejtmánková
Biskupice 56
763 41 Biskupice
06178529

Zákazník:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:

Telefon:

Číslo bankovního účtu:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy:
Vážení,
dne

jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.kiddream.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

Číslo daňového dokladu (faktury):
Toto zboží jsem převzal(a) dne:
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, 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.

Důvod odstoupení (není nutné vyplňovat):

V

dne

Přílohy:

Jméno a příjmení spotřebitele - podpis

Faktura za objednané zboží č.:
(*pošlete prosím kopii dané faktury spolu s vyplněným formulářem)

Poučení:
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení
kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných
nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro
vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně
neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo pokud kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle kupující zpět na adresu Hana
Hejtmánková, 763 41 Biskupice 56. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující zašle zboží
zpět řádně zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k dodavateli.
Kupující odpovídá 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.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
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