
Príloha č. 1

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku 

Prodávající 

REACTION CZ s.r.o.,
Obchodní jméno: 

Na Zahradách 3170/1a, 690 02 Břeclav, ČR

IČO: 049 80 662 

DIČ/IČ DPH: CZ04980662 
Telefón: +421902 813 111
E-Mail: info@nabytek-reaction.cz

Adresa pro Sklad REACTION

vráceni zboží areál f. GEOS, sklad č.6

Podunajská 25/A, 821 06 Bratislava, Slovensko

E-Mail: info@nabytek-reaction.cz

Kupujíci

Jméno a příjmení: 

Ulica:

Město:

PSČ:

Telefón:

E-Mail:

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od uzavřené: 

kupní smlouvy 

Předmět smlouvy byl zakoupen prostřednictvím internetové stránky: www.nabytek-reaction.cz 



Byla mi zaslaná potvrzená objednávka č.:

Ze dne:

Číslo faktúry:

Zboží mi bylo doručeno dne:    

Žádam proto o vrácení (ponechejte jen jednu možnost):

plné hodnoty faktúry (mimo doplňkových služeb) nebo částečné hodnoty faktúry (jenom určitá 
část ze zboží je předmetem odstoupení od smlouvy)

názov vráceného zboží
 a počet kusů

Požadována hodnota k vrácení:

Požadovanou sumu mi pošlete na účet:

Převodem na účet:

Názov účtu/ kód banky

Pokud zboží není součástí zásilky o oznámeni o odstoupení, beru na vědomí skutečnost, že prodávající není 
povinen vrátit peníze do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, do momentu dokud mu není 
dodané zboží nebo nepotvrdí zaslání tohoto zboží.

Nejpozději do uplynutí lhůty 14 dnů ode dne odstoupení jsem povinen / povinna zaslat zboží prodávajícímu, 
podmínkou vrácení zboží je původní balení. Více v obchodních podmínkách bod 5. 

V ...................................... Dne ..........................

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

Meno, příjmení

(podpis)



Příloha č. 2

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní 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 převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této 
kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na 
adrese: info@nabytek-reaction.cz

Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od 
kupní smlouvy je zachována, pokud pošlete oznámení o výkonu práva na odstoupení od kupní smlouvy před
tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením 
kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám, výjimkou je poplatek za 
dobírku, poplatek za službu vynášky a poplatek k pojištění zasilky. To se také nevztahuje na dodatečné 
náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme 
ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému 
poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů 
ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude 
provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě. Platba za zakoupené zboží Vám bude 
uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího 
zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. 
Podmínkou je doručení v původním balení.

Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu skladu společnosti bez zbytečného odkladu a v každém 
případě 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 nese 
zákazník.

Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty 
zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než 
jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. 


