
VZOROVÝ FORMULÁŘ 

NA  
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU  

  

(tento formulář vyplňte a zašlete prodávajícímu: Trnavské Športové Centrum, s.r.o., se sídlem 

Starohájska 9/C, Trnava 917 01, IČO: 36 768 057 (dále i jako „Společnosť“) pouze v případě, 

pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy) 

  

Před vyplněním tohoto formuláře, se prosím podívejte na 
ustanovení týkající se uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, podle 

kterého se vrácení produktu uplatňuje, obsáhnuté v rámci Všeobecných obchodních 

podmínek Prodávajícího (bod 9 a nasl. VOP), 

které jsou zveřejněné na našem webu. 
  

PRODÁVAJÍCÍ:  

  

Trnavské Športové Centrum, s.r.o.  

Starohájska 9/C, Trnava 917 01   

IČO: 36 768 057  

telefon: 00421(0)908 578 708  

e-mail: beelol@beelol.eu  

  

SPOTŘEBITEL (dále i „Kupující“):*  

  

Jméno a příjmení: ............................................................  

Ulice a číslo: ......................................................................  

PSČ a město: .....................................................................  

telefon: ............................................................................. 

e-mail: ...............................................................................  

  

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na uvedený produkt a současně si uplatňuji právo 

na vrácení kupní ceny zaplacené za produkt, stejně tak i vrácení nákladů za přepravu produktu.  
  

Název produktu / množství /cena: *  

  

1.....................................................................................................................................................    

2.....................................................................................................................................................   

3.....................................................................................................................................................    

4.....................................................................................................................................................   

5.....................................................................................................................................................  

  

Uplatňuji vrácení kupní ceny za produkt:* ........................................ € a  

vrácení nákladů na přepravu produktu: * ..................................................€                                         

         SPOLU:* ...........................................................€  



POŽADOVANOU SUMU MI VRÁŤTE: *  

- poštovním poukazem na mou uvedenou adresu  

- převodem na účet (číslo/kód banky nebo IBAN):   
   ...........................................................................  

  

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:  

  

Datum objednání produktu: .....................................................  

Číslo objednávky: *................................................................  

Číslo faktury /dodacího listu ze dne: ....................................  

Datum převzetí produktu: *................... prostřednictvím dopravce:..............................................  

Důvod vrácení produktu (nepovinný údaj sloužící prodávajícímu na zkvalitnění služeb a 

odstranění nedostatků): 
.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................    

SUMARIZACE ZÁSILKY: *  

a/ vyplněný Vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku  

b/ objednaný produkt  

c/ originál faktury, resp. daňového dokladu o koupi produktu  

d/ příslušenství k produktu, pokud je  

e/ ......................................  

f/ ......................................  

  

POKUD NENÍ PRODUKT SOUČÁSTÍ ZÁSILKY, JSEM SI VEDOMÝ/Á, ŽE PRODÁVAJÍCÍ 

NENÍ POVINNÝ MI PENÍZE VRÁTIT DO 14 DNÍ ODE DNE DORUČENÍ ODSTOUPENÍ OD 

SMLOUVY, DO MOMENTU, DOKUD MU NENÍ DORUČEN PRODUKT, NEBO 

NEPROKÁŽU ZASLÁNÍ TOHOTO PRODUKTU PRODÁVAJÍCÍMU.  
  

Nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy jsem povinný/á odeslat produkt 

prodávajícímu. 
  

  

položky označené * jsou povinné  

- nehodící se škrtněte,   

- potřebné případně doplňte  

- nechejte si kopii vyplněného a zaslaného formuláře  

- produkt musíte zabalit tak, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození  

- produkt vraťte nepoškozený a kompletní, včetně originálního balení, aby nedošlo ke snížení jeho      

hodnoty při dalším prodeji   

  

Před vyplněním tohoto formuláře jsem se seznámil/a s Poučením o uplatněním práva spotřebitele 

na odstoupení od smlouvy.  

   

V......................................, dne ...............     Kupující...........................................  


