
 
Poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy uzavřené přes E-shop: 

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy 
nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž 
předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání 
důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než 
dopravce) převezmete poslední dodávku zboží. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat 
nás, tj. společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSČ 
140 00, IČ: 24828122, e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz, formou jednostranného právního jednání 
(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou schránkou nebo 
e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší 
povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odstoupení od smlouvy před uplynutím 
příslušné lhůty odeslat. 

  
Důsledky odstoupení od smlouvy: 

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně 
nákladů na dodání (ty však obdržíte pouze do výše nákladů odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, 
který na našem E-shopu nabízíme). Pro vrácení plateb použijeme stejnou platební metodu, kterou jste 
použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám 
touto platbou nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, 
že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete 
zpět nebo je předejte na adrese ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 
4, Nusle, PSČ 140 00, IČ: 24828122. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám před uplynutím 14-denní 
lhůty alespoň odešlete zpět, tj. pokud jej v této lhůtě alespoň předáte poskytovateli poštovních služeb. 

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu 
obvyklou poštovní cestou, ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou 
odhadovány ve výši 4.000, - Kč.  

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání 
s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není 
kompletní nebo bylo poškozeno) jste povinni nahradit prokazatelně chybějící hodnotu v penězích. Jsme 
oprávněni započíst částku představující náhradu škody, která vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833 
občanského zákoníku, proti Vašemu právu na vrácení kupní ceny. Zboží, které budete odesílat v rámci 
tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu a kompletní (včetně 
příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží by nemělo nést známky použití 
a mělo by být nepoškozené. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží, resp. zásilku pojistit. 

Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, kterým se rozumí i plnění poskytnuté např. za 1,- Kč, je 
darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že odstoupíte-li k odstoupení od kupní 
smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni nám spolu se zbožím 
vrátit i poskytnutý dárek. Nevrátíte-li nám poskytnutý dárek ve lhůtě námi stanovené, máme právo nadále 
vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného dárku. 



 
Formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem 

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář 
je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit 
do zásilky s vráceným zbožím). 

Prodávající: 

Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, Nusle, PSČ 
140 00, IČ: 24828122, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 178087  

Internetový obchod: www.elektrodesign.cz 

E-mailová adresa: elektrodesign@elektrodesign.cz 

Telefonní číslo: +420 326 90 90 30; +420 326 90 90 20 

Kupující (spotřebitel): 

Jméno a příjmení:  ________________________________________________ 

Adresa:   ________________________________________________ 

Telefon:   ________________________________________________ 

E-mail:    ________________________________________________ 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy: 

Číslo objednávky:  ________________________________________________ 

Datum objednání:  ________________________________________________ 

Datum převzetí:  ________________________________________________ 

Specifikace zboží:  ________________________________________________ 

Žádám o vrácení peněžních prostředků: 

Na bankovní účet č. ___________________________ 

V ___________________ dne ___________________ ____________________________________
            podpis 

Zboží zašlete na adresu: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavská 1420, 250 01 Stará 
Boleslav a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. 

Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel). 

Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit 
mj. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu 
a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. 

Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu přijetí tohoto odstoupení v textové podobě. 


