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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE LHŮTĚ 14ti DNŮ 

Informace o prodávajícím: 
Gaudete s.r.o. 
Info@top-crazy.cz 
IČ: 24679925 
Adresa pro zaslání zboží: 
Horynova 2389/1 
149 00 Praha 4 
 
Informace o kupujícím: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

Email  

Telefon  

 
Informace o zboží: 

Číslo objednávky  

Číslo faktury  

Datum zakoupení  

Název zboží  

  

 

Způsob vrácení částky 

 Převodem na bankovní účet – číslo účtu:  

 V hotovosti (lze pouze v případě vrácení zboží osobně na naší prodejně) 

 

Poučení: 

• Zboží pečlivě zabalte a zašlete spolu s tímto vyplněným formulářem a dokladem o koupi. Nezasílejte na 
dobírku. Odstoupení od smlouvy lze  podat také na naší prodejně. 

• Adresa pro zaslání: Gaudete s.r.o., Horynova 2389/1, Praha 4, 14900 

• Odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů nelze u zboží, na které se vztahuje § 1837 občanského zákoníku 
– spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel 
z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 
 
 

Potvrzuji, že všechny údaje mnou uvedené jsou pravdivé. 
 
Datum: 
 
Podpis: 
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1. odstoupení od kupní smlouvy 

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze 
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle 
přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které 
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným 
zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z 
obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o 
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud 
porušil jejich původní obal. 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy 
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku 
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž 
v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika 
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní 
smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro 
odstoupení od kupní smlouvy využije kupující formulář.  

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek se kupní 
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů 
od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese 
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy 
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.2. obchodních podmínek vrátí prodávající 
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní 
smlouvy kupujícím, a to v hotovosti (v případě, že kupující doručí zboží osobně na 
provozovnu), převodem na bankovní účet nebo na účet PayPal. Prodávající je taktéž 
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným 
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další 
náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté 
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že 
zboží podnikateli odeslal. 

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně 
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi 
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li 
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně 
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i 
poskytnutý dárek. 

 

Vyřešení odstoupení od smlouvy (vyplňuje prodejce) 


