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Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Pouèení o právu na odstoupení od smlouvy
Do 14 dnù od doruèení zboží máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání dùvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání dùvodu ve lhùtì 14 dnù ode dne následujícího 
po dni pøevzetí zboží Vámi nebo Vámi urèenou tøetí osobou. Pro úèely uplatnìní práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele 
e-shopu StrapShop s.r.o., 721 00, Ostrava - Svinov, Bílovecká 446/40, Ièo: 02220041, formou jednostranného právního jednání (nejlépe e-mailem na adresu shop@strapshop.cz) nebo 
i dopisem zaslaným poštou na adresu provozovny           . Aby byla dodržena lhùta pro odstoupení smlouvy, postaèuje odeslat 
odstoupení od smlouvy pøed uplynutím pøíslušné lhùty.

StrapShop s.r.o., 721 00, Ostrava - Svinov, Bílovecká 446/40  

Dùsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji do 14 dnù ode dne, kdy nám bylo doruèeno vrácené zboží vèetnì oznámení o odstoupení od smlouvy, 
všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, vèetnì nákladù na dodání (kromì dodateèných nákladù vzniklých v dùsledku Vámi zvoleného zpùsobu dodání, který je jiný než nejlevnìjší 
zpùsob standardního dodání námi nabízený). Peníze vrátíme na Vámi uvedený bankovní úèet. Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku - taková zásilka nebude pøijata. 

vyplòte tento formuláø, vytisknìte a pošlete jej zpìt se zbožím v pøípadì, že chcete odstoupit od kupní smlouvy
(pokud je to možné, vyplnìný formuláø uložte a zašlete nám také jeho kopii jako elektronické avízo na shop@strapshop.cz)

Adresát:

StrapShop s.r.o.

Bílovecká 446/40
721 00 Ostrava - Svinov
E-mail: shop@strapshop.cz

Telefon: +420 733 747 434

Odesílatel:

Jméno, pøíjmení:

Ulice, èíslo popisné:

PSÈ, mìsto:

E-mail:

Telefon:

Tímto Vám oznamuji, že využívám svého práva a v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., 
obèanský zákoník odstupuji v zákonem stanovené 14 denní lhùtì od smlouvy o koupi níže specifikovaného zboží.

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanèní èástky zaplacené za zboží a to pøevodem na níže uvedený bankovní úèet.

            Èíslo objednávky (variabilní symbol na faktuøe)*:

Datum pøevzetí zboží (obvykle datum doruèení)

Èíslo úètu, na který bude vrácena platba :

Dùvod vrácení zboží (nepovinná položka, budeme rádi za její vyplnìní z dùvodu zkvalitòování našich služeb):

      

            *:

            *

 

            Seznam vrácených položek (vracíte-li kompletní objednávku, tuto položku nevyplòujte):

            

Prohlašuji, že kožený øemínek vracím nenošený a nepoužitý.

Datum: 
                                                                                                                                .............................................................
                                                                                                                                                                                 podpis spotøebitele
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