
Spirit goods s. r. o. se sídlem Hřbitovní 92/35, 664 51, Šlapanice, Česká republika tel. +420 731 507 980, info@kvalitnipiti.cz, 
provozovna: Kotlářská 667/32, 602 00, Brno-Veveří, tel. +420 792 319 721, reklamace@kvalitnipiti.cz 

Jméno a příjmení, nebo obchodní jméno společnosti:  

Adresa společnosti, místo podnikání, ulice, číslo:  

PSČ, město:  

E-mailová adresa: 

        

Odstoupení od smlouvy. 

Tímto oznamuji/oznamujeme, že v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) Zákona č. 89/2012 Sb. Zákon občanský 
zákoník (dále jen „OZ“), odstupuji/odstupujeme od kupní smlouvy, vztahující se na zboží objednané a koupené 
od prodávajícího, tj. obchodní společnost Spirit goods s. r. o., Hřbitovní 92/35, 664 51, Šlapanice, Česká republika, 
přes internetový obchod, umístěný na webové stránce www.kvalitnipiti.cz, ve lhůtě do 14 dní, *ode dne převzetí 
zboží, *před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

 

Číslo objednávky: 
 
 

Datum objednávky: 
 
 

Datum uzavření smlouvy/její doručení: 
 
 

Datum převzetí zboží: 
 

Místo: 
 Datum: 
 

Podpis: 

pouze v případě, že odstoupení posíláte poštou 

 

 

Vyberte, prosím, jeden způsob vrácení ceny 
 
Žádám/žádáme o vrácení všech peněžních prostředků včetně nákladů na dodání, které jste ode mě/od nás na 
základě smlouvy přijali, stejným způsobem, a to *na níže uvedený IBAN číslo účtu, nebo *stejným způsobem, jaký 
jsem použil/použili při své/naší platbě.  
 
*Zakoupené zboží, které jsem od Vás obdržel/obdrželi, zasílám/zasíláme ve smyslu § 1831 odst. 1 OZ bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu prodejny Vaší společnosti 
- Kotlářská 32, 602 00 Brno-střed-Veveří. 

*Zakoupené zboží, které sem od Vás obdržel/obdrželi, Vám osobně předám/předáme ve smyslu § 1831 odst. 
1 OZ na adrese Vaší prodejny - Kotlářská 32, 602 00 Brno-střed-Veveří bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. 

 
IBAN číslo účtu: CZ 
 
Uvádějte, prosím, 24 znaků IBAN rozděleno do šesti skupin po čtyřech znacích oddělených mezerou. Tvar 
bankovního čísla účtu do formátu IBAN lze zjistit i pomocí Kalkulátoru IBAN na stránkách ČNB/ 
https://www.cnb.cz/. 
 
Poznámka. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno, nebo dokud   
spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně, 
nebo prostřednictvím jím určené osoby.  
 
*Co se nehodí, škrtněte, prosím. 

http://www.kvalitnipiti.cz/
https://www.cnb.cz/

