
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení kupujícího: 

Adresa:

Telefon / e-mail: 

Jméno a příjmení prodávajícího (či název společnosti): Václav Jetmar,  

IČ prodávajícího: 12098205

Adresa prodávajícího:  prodejna JETTY, Hlavní tř.1923/19A, (OD COOP), 78701 Šumperk

Telefon / e-mail:  583 217 343 / eshop@jetty.cz 

Vážení,

dne ________ jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.vzpominkovefoto.cz s vámi uzavřel/a 

kupní smlouvu ____________________  jejímž předmětem bylo zboží značky _________________ 

______________________________ (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne _________ . 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace 
na dálku, a nejednalo se o zboží na které by se vztahovala výjimka (viz níže) 

(právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li 
dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke 
splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí 
na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného 
podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, 
které bylo nenávratně s míseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických 
důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, 
porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o 
ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u 
smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.)   

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. 

 Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši 

___________  Kč a ___________ Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu 

č._____________________________         nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto 

odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

______________________

   (vlastnoruční podpis)                                                         Přílohy:  Kopie kupního dokladu č.__________
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