Príloha č. 1 VOP – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Jméno a příjmení: ...............................................................................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................................................................................
Město: …............................................................................................................................ PSČ: ..................................................................
E-mail: …......................................................................................................... Telefon: ...........................................................................

Odstupuji od kupní smlouvy ve lhůtě do 15 dní (objednávka www.Turbado.cz)

Název výrobku (typ): .........................................................................................................................................................................
Sériové číslo (S/N, IMEI): .....................................................................................................................................................................
Číslo dokladu: ............................................................................................................................................................................................
Datum nákupu: ....................................................................... Výrobek doručený dne:.............................................................
Důvod vrácení :  výrobek je nefunkční

 výrobek mi nevyhovuje  našel/našla jsem levnější

 výrobek neodpovídá popisu

Způsob vrácení: 

kurýr

 jiný důvod: ...................................................................................

jiné: .................................................................................................................................

Požadovanou částku mi zašlete na účet číslo: ........................................................................................................................

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

Podpis : …....................................................................................................................
Veškeré další potřebné informace získáte telefonicky nebo e-mailem: ahoj@turbado.cz

Turbado.cz s.r.o.
K. Světlé 2238/2
370 04 Č. Budějovice

Tel.: 774 706 380
email: ahoj@turbado.cz
Číslo účtu: 2000907760/2010

IČO: 01625071
DIČ: CZ01625071

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁV PŘÍJEMCE SLUŽEB (SPOTŘEBITELŮ) ODSTOUPIT OD SMLOUVY
1. Právo na odstoupení od smlouvy a) když vy nebo vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce
převezmete službu / zboží,
b)
pokud se služby / zboží objednané příjemcům služeb v jedné objednávce dodávají odděleně, když
vy nebo vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete službu / zboží, které bylo
dodáno jako poslední,
c)
pokud se dodává služba / zboží sestávající z více dílů nebo kusů, když vy nebo vámi určená třetí
osoba s výjimkou dopravce převezmete poslední díl nebo kus,

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 15/30 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne ode dne:
2. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od
této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na
adrese: v případě dopisu na korespondenční adrese sídla zprostředkovatele služby: Turbado.cz
s.r.o,, K. Světlé 2238/2, 370 04 Č. Budějovice
K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme vám předali
nebo zaslali.
3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení
od smlouvy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
4. Důsledky odstoupení od smlouvy
5. Po odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením
smlouvy, zejména cenu nájmu a depozit včetně nákladů na doručení zboží k vám. To se nevztahuje na
dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení,
který nabízíme. Platby vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
nám bude doručeno vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena
stejným způsobem, jaký jste použili při vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem
platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
6. Platba za zboží / službu vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží / služby zpět na naši
adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží / služby zpět; podle toho, co nastane
dříve.
(Tento text neuvádějte v případě smluv, u kterých nabízíme vyzvednutí zboží v případě odstoupení od
smlouvy).
7. Pokud umožníte příjemci služeb vyplnit a zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy prostřednictvím
svého webového sídla, doplňte následující text: "Pokud máte zájem, můžete vyplnit a odeslat vzorový
formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od
smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky (vložte adresu webového sídla). Pokud
využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém médiu
(například e-mailem).“
8. Zboží / službu lze vrátit poskytovateli služeb v případě odstoupení od smlouvy následovně: Napište nám
nebo zavolejte a my vám objednáme na smluvený den kurýra. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže
zboží / služba bude odeslaná zpět před uplynutím 30 denní lhůty.
9. Informace o úhradě nákladů na vrácení zboží / služby přímé náklady na vrácení zboží / služby snášíme
my.
10. Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží / služby v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným
způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží / služby

