
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace 
na dálku, 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.
Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši 

……....… Kč a ……....… Kč za poštovné, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto 

odstoupení od smlouvy.

Náš obchod umožňuje nad rámec zákona odstoupení do třiceti (30) dnů, přičemž v případě, že 
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode 
dne převzetí poslední dodávky zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od 
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady 
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro 
svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní 
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a 
to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Kupující spotřebitel: Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění 
smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy na e-shopu ABK Models 

Jméno: _______________________________________________________ 
Adresa: _______________________________________________________ 
Telefon: _______________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________

Prodávající: Jaroslava Peroutková, Jugoslávská 1789, Most, 43401. 
IČO:64684008 

Adresa pro zaslání odstoupení od kupní smlouvy: 
ABK Models - Jaroslava Peroutková
Obchodní 25, Most-Velebudice, 43401. 

Datum prodeje (dle prodejního dokladu):  _____________________ 

Číslo prodejního dokladu (faktury nebo prodejky):     _____________________ 

Číslo objednávky:  _____________________ 

Označení vráceného zboží (dle objednávky nebo prodejního dokladu): 

______________________________________________________________________ 

Jak požadujete vrátit peníze: 

Na účet                                                  Složenkou na uvedenou adresu 
__________________________________________________________________ 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: 

_______________________________ / ____________ 

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů. 
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby 
do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. 

V:____________  Dne:___________   Podpis:__________________ 




