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Vzorový formulář pro odstoupení do smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. 

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat společně s vráceným zbožím na adresu společnosti, 

případně podepsaný, naskenovaný zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu:

 eveclinic s.r.o, Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, eshop@eveclinic.sk

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží* / poskytnutí těchto služeb*:

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

Číslo objednávky:

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

Jméno a příjmení spotřebitele:

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

Adresa spotřebitele:

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

Email spotřebitele:

..........................................|............................................

V

DNE

Datum objednádní* / datum obdržení*:

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

Telefon spotřebitele:

Podpis:

* nehodící se škrtněte



Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou 
dopravce převezme zboží, který byl dodán jako poslední.

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 eveclinic s.r.o, 
Rovniankova 12, Bratislava 851 02, mail: eshop@eveclinic.sk. 

Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, 
zejména kupní cenu 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 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.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu. Zašlete nám 
zboží zpět nebo předejte na adrese eveclinic s.r.o, Rovniankova 12, Bratislava 851 02, nejpozději do 14 dnů ode 
dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět 
před uplynutím 14 denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je 
potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z 
hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen
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