
Formulář pro odstoupení od smlouvy 
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba 
vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s 

vráceným zbožím). 

Kupující 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………….…………………………  
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Prodávající 

Internetový obchod: 
Společnost: 
Se sídlem: 
IČ/DIČ: 
E-mailová adresa:
Telefonní číslo:

www.extravune.cz 
PEMA CAR s.r.o. 
Kosmonautů 18/4, 735 42 Těrlicko 
26805936/CZ26805936 
info@pemacar.cz 
+420 596 628 926, +420 731 505 121

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení, dne………………..… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.extravune.cz s vámi uzavřel/a kupní 
smlouvu, číslo objednávky: ……………………………………. 

Jejímž předmětem bylo zboží: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Zboží jsem převzal/a dne: 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku 
komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 
1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené 
kupní smlouvy odstupuji.  
Výše uvedené zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání  
kupní ceny ve výši: ………………….Kč 
a 
cenu za poštovné …………………. Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. …………..…………………………./……..…, 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

Možnost vrácení výrobku ve lhůtě 14 dnů se se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli. V případě prodeje osobě, 
která je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, tento nárok ze zákona nevzniká a není možnost 
vrátit výrobek ve lhůtě 14 dnů.  

Výjimky : U zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, není možné odstoupit ve lhůtě 
14 dnů od zakoupení. Jedná se např. o tento sortiment : vlhčené ubrousky a další podobné výrobky. 



www.extravune.cz 

V ……………………………..……………….., Dne ………………………………………… 

______________________________________ 

Jméno a příjmení spotřebitele 

   (podpis) 
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