
Formulář pro odstoupení od smlouvy 

 
Moje jméno a příjmení: 
Moje adresa: 
Můj telefon a e-mail: 
 
Číslo faktury / objednávky: 
 
Prodejce: (Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Praha, Oddíl: C, Vložka č. 177668) 
Český velkoobchod s.r.o. 
IČ: 24823694 DIČ: CZ24823694 
Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242 
 
Výrobek odešlete na adresu: Český velkoobchod s.r.o, Rižská 1580/5, Praha 10, 102 00 
 
Místo (město), dne:  
 
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 
 
Vážení, 
 
dne ………………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.digital24.cz s vámi uzavřel/a kupní 
 
smlouvu, jejímž předmětem bylo ………………………………………(identifikace zboží). 
 
Toto zboží jsem převzal/a dne ………………. 
 
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 
 
……………………… korun a ……………… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. 
 
……………………………..………, nejpozději do 14 kalendářních dnů  
 
od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (zboží poškodí, nadměrně 
opotřebuje či částečně spotřebuje), je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na 
náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Možnost vrácení výrobku ve lhůtě 
14 dnů se vztahuje pouze na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli. V případě prodeje osobě, 
která je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, tento nárok ze zákona 
nevzniká a není možnost vrátit výrobek ve lhůtě 14 dnů. 
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží, které bylo 
vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit. Jedná se např. o toto zboží: 
zubní kartáčky, epilátory, holicí strojky a některé další výrobky z kategorie péče o tělo. 
 
 
.............................................       
vlastnoruční podpis       (příloha: faktura) 


