
Právo odstoupit od smlouvy /kupující vyplní tučně vyznačené/ 

 Kupující má právo do 14dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Datum, kdy bude zboží odesláno zpět 

prodávajícímu, buď samotným prodávajícím, či třetí osobou /většinou spedice, bude upřesněno prodávajícím/ 

/pokud bylo dodáno více kusů či několika částí, bude upřesněno, kdy bude převzato naší společností či třetí osobou – 

zboží a jeho jednotlivé kusy do přepravy k doručení prodávajícímu/  

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího: 

teba s.r.o., Benešova 18, 58601 Jihlava, IČO 25530224, DIČ CZ25530224 Formulář může kupující odeslat e-mailem, 

sms s fotografií, dopisem. Formulář může být napsán ručně, vyplnění formuláře není povinností kupujícího.  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy /14dnů/, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před 

uplynutím příslušné lhůty. Pokud jako kupující odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám /prodávající/ bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 14dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny 

platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi 

zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený.  

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/la pro provedení počáteční transakce, 

pokud jste výslovně neurčila/neurčil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátí 

prodávající po obdržení vráceného zboží, nebo prokáže-li kupující, že zboží je odesláno zpět, podle toho, co nastane 

dříve. Pokud prodávající nabídne, že zboží u kupujícího vyzvedne, dodá kupujícímu informace o vyzvednutí.  

Pokud kupující bude zboží vracet zpět sám, musí zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14dnů ode dne, kdy 

došlo k odstoupení od této smlouvy zaslat zpět, nebo předat na adresu: teba s.r.o., Věžní 1, 58601 Jihlava – kamenný 

obchod, nebo na adrese teba s.r.o., Benešova 18, Jihlava 58601 – sídlo firmy.  

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle zpět prodávajícímu před uplynutím 14dnů. Přímé 

náklady spojené s vrácením zboží ponese prodávající.  

Maximální náklady jsou odhadovány ve výši 199,-kč.  

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku 

nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně 

jeho funkčnosti.  

Oznámení o odstoupení od smlouvy – vyplní kupující Adresát: prodávající: teba s.r.o., Benešova 18, 58601 Jihlava, 

IČO 25530224, DIČ CZ25530224, email: info@veselybobr.cz Tel 602579634  

Spotřebitel – kupující ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Oznamuji/oznamujeme že, tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží……………………………. Či 

těchto služeb…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum objednání:………………………………………….. Datum obdržení:…………………………………………….  

Jméno, příjmení, adresa spotřebitele/spotřebitelů, telefonní číslo, e-mailová adresa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum:………………………………………………….. 


