
Prodávající Kupující

Jméno a Příjmení

Ulice

PSČ Město  

Telefon e-mail

Údaje o dokladu k nákupu

Číslo daňového dokladu (faktury) Zásilku jsem převzal dne

Seznam výrobků které vracím

Název výrobku počet vrácených kusů

Důvod vrácení

Bez udání důvodu Zboží neodpovídá uvedeným parametrům

Zboží nevyhovuje Nekompatibilní s mým zařízením

Na zboží byla zjistěna závada, popište jaká

Informace pro vyplacení částky za vrácené zboží

Číslo mého bankovního účtu

/
Název banky

Nezapomeňte přiložit originál záručního listu (byl-li součástí dodávky) a veškerou dokumentaci, kterou jste obdrželi s výrobkem.

Místo, dne Vlastnoruční podpis

Zboží spolu s tiskopisem zašlete na adresu :  LEBEDA Tools s.r.o.,  Blanická 1553,  399 01 Milevsko, tel 382 521 571

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání ceny včetně účtovaného dopravného na můj zde uvedený bankovní účet, nejpoději do 14 

kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

Informovat o odstoupení od smlouvy nás můžete na e-mail: info@isekacka.cz 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Pokud Vám právě zakoupené zboží nevyhovuje nebo s ním nejste spokojeni, zaručujeme Vám právo na vrácení či výměnu do 14 dnů od jeho převzetí. Pro 

vaše pohodlí a celkové urychlení vyřízení vrácení zakoupeného zboží, jsme pro vás připravili tento tiskopis. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci 

obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Nepoužité a nepoškozené zboží, nejlépe v originálním obalu s kompletním příslušenstvím můžete zanést osobně na naši pobočku, nebo vyplňte prosím 

přiložený formulář a odešlete ho společně se zbožím v originálním obalu a s kompletním příslušenstvím na adresu: LEBEDA Tools s.r.o., Blanická 1553, 399 01 

Milevsko. O vyřízení Vás budeme informovat na Vámi zadané e-mailové adrese nebo na telefonním čísle.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, rozhodl jsem se, já výše uvedený kupující, využít práva podle § 1829 odst.1 ve spojení s § 1818 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od níže uvedené smlouvy odstupuji. 

isekacka.cz                                                  

LEBEDA Tools s.r.o.                                       

Blanická 1553, 399 01 Milevsko                                     

Ičo: 24717991                                                   

+420382521571                                              

info@isekacka.cz                                       

www.isekacka.cz



ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY  

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce 

zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, 

jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které 

spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové 

nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v 

souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí 

zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne 

převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních 

podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické 

pošty prodávajícího info@lebeda.cz

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být 

prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) 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.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek 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. 

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující 

bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté 

peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je 

prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí 

prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací 

podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a 

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


