
Formulář pro odstoupení od smlouvy 

Adresát (prodávající):  

Dataflex Security, s.r.o., IČ: 03631061, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6  

 

Kupující odstupující od smlouvy: 

Jméno: ........................................................................................................................................... 

Adresa: .......................................................................................................................................... 

Telefon:........................................................... E-mail: .................................................................. 

Tímto, jako kupující oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (popis a 

důvod pokud jej občanský zákoník požaduje): 

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

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

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

Číslo prodejního dokladu: ................................. Datum prodeje: ................................................ 

Číslo objednávky: ................................................Datum objednání:............................................ 

Kupní cena má být vrácena: (Hodící se údaj zaškrtněte nebo jinak označte) 

  

 Hotově na dobírku (poštovní poukázkou) 

 Bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: 

 ........................................... /........................ 

 

 

V............................dne.............................                                                     …………………………………… 

         Podpis odstupujícího 

 

Poučení k odstoupení od smlouvy: 

V souvislosti s odstoupením od smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu následující poučení, které 

je nedílnou součástí formuláře pro odstoupení od smlouvy. Podpisem formuláře pro odstoupení 

kupující stvrzuje, že poučení porozuměl. 

V souladu s § 1820 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), sděluje 

podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím než 

spotřebitel učiní závaznou nabídku, podle písm. f) v souvislosti s právem na odstoupení od smlouvy 

podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, 

jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1820 odst. 2 občanského zákoníku může 

podnikatel tyto údaje sdělit taktéž prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od 

smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. 

V souladu s § 1829 odst. 1 má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Podle § 1818 

občanského zákoníku má kupující právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu a lhůta se 

považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od 

smlouvy odstupuje.  

Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o: 

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí 



poslední dodávky zboží, nebo 

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první 

dodávky zboží. 

Pro platnost odstoupení od smlouvy je kupující povinen dodržet následující postup pro odstoupení: 

vyplněný a podepsaný formulář pro odstoupení od smlouvy odeslat ve stanovené lhůtě na adresu 

prodávajícího a to buď prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo elektronickým 

způsobem, na e-mail prodávajícího uvedený v kupní smlouvě. Veškeré náklady spojené s 

odstoupením od smlouvy a vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.  

Detailní poučení o možnostech odstoupení, případech, kdy nelze od smlouvy odstoupit i ohledně 

procesu odstoupení je dále dostupné v obchodních podmínkách prodávajícího, které jsou dostupné 

na adrese https://eshop.dataflex-security.com/cz/clanek/3-obchodni-podminky a se kterými kupující 

při uzavření smlouvy souhlasil. 

 

 

 

V............................dne.............................                                   ........................................................ 

         Podpis odstupujícího 

 

https://eshop.dataflex-security.com/cz/clanek/3-obchodni-podminky

