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A.  Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 
 
1.  Právo odstoupit od smlouvy 
 
1.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání 

důvodu do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou 
třetí osobou. 

 
1.2   Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující 
povinen zaslat prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od 
smlouvy na adresu KAYSER, s.r.o., Svitavská 62, 571 01 Moravská 
Třebová nebo prostřednictvím emailové adresy office@kayser.cz. 
Pro účely odstoupení od smlouvy může kupující rovněž využít 
přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však 
jeho povinností. 
 
1.3  Aby byla dodržena výše uvedená lhůta pro odstoupení 
od smlouvy, postačuje odeslat oznámení kupujícího o odstoupení 
od smlouvy nebo vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy e-
mailem nebo poštou nejpozději poslední den lhůty. 
 
 
2.  Důsledky odstoupení od smlouvy 
 
2.1  V případě odstoupení kupujícího od smlouvy budou kupujícímu 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, 
kdy prodávajícímu bylo doručeno oznámení kupujícího o odstoupení 
od smlouvy, resp. vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy 
a vráceno zboží, vráceny všechny platby, které prodávající 
od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných 
nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, 
který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím 
nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod 
na číslo účtu uvedené kupujícím, případně lze dohodou částku vrátit 
rovněž v hotovosti v provozovně prodávajícího Kupujícímu 
tím nevzniknou žádné další náklady.  
 
Prodávající platbu kupujícímu vrátí až po obdržení vráceného zboží 
nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, podle 
toho, co nastane dříve. 
 
2.2 Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, odeslat zpět 
prodávajícímu nebo jej předat na adrese KAYSER, s.r.o., Svitavská 
62, 571 01 Moravská Třebová. Lhůta se považuje za zachovanou, 
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pokud kupující odešle zboží zpět prodávajícímu nejpozději poslední 
den lhůty. 
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B. Formulář pro odstoupení od smlouvy 
 
(v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a pošlete jej 

zpět na email office@kayser.cz nebo poštou na adresu KAYSER, s.r.o., Svitavská 
62, 571 01 Moravská Třebová) 
 
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 
- Jméno a příjmení zákazníka  
 
__________________________________________________________________ 
-  Email: 
 
__________________________________________________________________ 
-  Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
-  Datum objednání a číslo objednávky: 
 
__________________________________________________________________ 
-  Datum obdržení a číslo faktury: 
 
__________________________________________________________________ 
-  Jméno a příjmení (v případě firmy obchodní název a IČO): 
 
__________________________________________________________________ 
-  Číslo účtu pro vrácení peněz: 
 
__________________________________________________________________ 
-  Adresa zákazníka: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
- Datum a podpis zákazníka: 
 
 
 
 
___________________________ 
 
 
  
 


