
Formulář na odstoupení od smlouvy
( Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případe, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku v smyslu § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u prodeje zboží nebo 
poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku a nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostor prodávajícího
 a o změně a doplnění některých zákonů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Tímto Vás žádám o vrácení peněz za zboží, které jsem si objednal/la v smyslu§ 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl. 
Zákonu č. 101/2000 Sb., uplatňuji si tímto právo na vrácení plné ceny zaplaceného zboží včetně nákladů a přepravy
 ve výšce nejlevnější běžné přepravy u prodávajícího.

KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ

Název: ........................................ Obchodní jméno: Nomiland s.r.o.
Jméno a příjmení: ........................................ Ulice a číslo: Vřesínská 828
Ulice a číslo: ........................................ Město: Klimkovice
Město: ........................................ PSČ: 742 83
PSČ: ........................................ Telefon: 597 822 951

Telefon: ........................................ E-mail: nomiland@nomiland.cz
E-mail: ........................................ IČO: 03380963

DIČ/IČ DPH: CZ03380963

Zboží bylo objednáno prostřednictvím E-shopu E-mail Obch. Zástupcem
Poštou Fax Telefon

Objednávka číslo: ........................................
Dátum převzetí: ........................................
Číslo faktury: ........................................

Žádám o vrácení: Plné hodnoty faktury (veškeré fakturované zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)
Částečné hodnoty faktury (pouze určitý druh zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)
Vrácené zboží a počet kusů ( pokud vracíte pouze část zboží )

Požadovaná hodnota k vrácení........................................ Převodem na č. účtu........................................

Pokud zboží není součástí zásilky, beru na vědomí skutečnost, že prodávajíci není povinný vrátit  peníze do 14 dnů od dne 
doručení odstoupení od smlouvy, do momentu pokud mu není dodáno zboží a nebo není prokazatelné zaslání tohto zboží.

Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení jsem povinný/ná zaslat zboží prodávajícimu.

V........................................ Dňa........................................ Popis........................................

( * Pokud se Vám nevejde popis zboží do vyznačeného prostoru, pokračujte na druhé straně. )
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