
GRES spol. s r.o., Jiráskova 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Tel.: +420 494 377 936 Mobil: +420 731 443 456 Email: eshop@gres.cz 

Příloha č. 1 obchodních podmínek e-shopu "www.gres.cz". 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Kupující: 
Jméno a příjmení: 

Doručovací adresa: 

Telefonní číslo a e-mail: 

Prodávající: 
Gres spol. s r.o., Černíkovice 181, 517 04 Černíkovice, IČ: 60111879 
Doručovací adresa: Gres spol. s r.o., Jiráskova 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

Vážení, 

Dne ..................... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.gres.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.  

Datum převzetí zboží: 

Číslo daňového dokladu (faktury): 

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 a zboží vám 
zasílám zpět. 

Označení zboží (kód nebo název zboží): 

  

Kupní cena: 

Kupní cenu vrátit na bankovní účet č.: 

 

Poučení: 

Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem. Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího 
kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od 
smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, 
všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (tedy nikoliv nákladů, které vznikly spotřebiteli 
při vrácení zboží) stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí 
prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel 
zboží předá. 

Datum odstoupení: 

Podpis: 

Přílohy: (Kopie kupního dokladu) 

http://www.gres.cz/

