
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 
V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 
Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených 
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od 
těchto smluv. 
 
Formulář je potřebné vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou 
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.  
                            Peníze budou vráceny až po obdržení vráceného zboží. 

 
 

Adresát: 
 

Internetový obchod: www.sladilka.cz  
 

Obchodník:  Monika Matoušková 
 

Adresa:  U Cihelny 431  
252 43 Průhonice 

 

IČO:   05770459 
 

E-mailová adresa: reklamace@sladilka.cz  
 

Telefonní číslo: +420 607 834 339 
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele: 

Adresa spotřebitele: 

 
Číslo objednávky: 
 
Datum objednání: 
 
Datum obdržení zboží: 
 
Peněžní prostředky za nákup zboží a jeho doručení byly vyplaceny 
 
 
a budou navráceny zpět    
 
Číslo účtu pro vrácení kupní ceny: .................................... / ...........
                                                        IBAN .......................................  
 
 
Datum:                 Podpis spotřebitele:  
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