
Instrucțiuni privind dreptul consumatorului de a 

rezilia contractul 

1. Dreptul de reziliere a contractului 

1.1  În termen de 14 zile aveți dreptul de a rezilia prezentul 

contract fără specificarea motivului. 

 

1.2  Aveți dreptul de a rezilia contractul fără să specificați 

motivul în termen de 14 zile începând cu ziua care urmează după 

ziua în care dumneavoastră sau terțul desemnat de dumneavoastră 

(diferită de societatea de transport) preia marfa. 

 

1.3  Pentru scopurile exercitării dreptului de reziliere a 

contractului, această reziliere trebuie să-i fie comunicată 

societății  

unitechnic.cz s.r.o., U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 

Praga. Telefon de contact +420 266 190 190, fax + 

420 266 190 100, mail obchod @ khnet.cz, sub forma unui act 

juridic unilateral (de exemplu, printr-o adresă trimisă prin 

intermediul exploatatorului de servicii poștale, prin fax sau 

e-mail). Pentru rezilierea contractului puteți face uz de 

formularul model atașat, însă acest lucru nu este obligația 

dumneavoastră. 

 

1.4  Pentru respectarea termenului de reziliere a prezentului 

contract este suficientă trimiterea rezilierii contractului 

înainte de expirarea termenului aferent. 

 
2. Urmările rezilierii contractului 

2.1.  Plata o vom rambursa abia după ce obținem marfa returnată 

sau dacă dovediți că ați trimis marfa înapoi, în funcție de 

evenimentul care se produce primul. 

 
2.2   Fără întârziere inutilă, cel târziu în termen de 14 zile 

de la data în care a avut loc rezilierea prezentului contract, 

trimiteți marfa înapoi sau predați-o la adresa unitechnic.cz 

s.r.o., Hlavní 29, 277 45 Úžice, persoana de contact Renata 

Schejbalová. Termenul se consideră ca fiind respectat dacă ne 

trimiteți marfa înapoi înainte de expirarea termenului de 14 

zile. 
Veți suporta cheltuielile directe legate de returnarea mărfii. 

 
2.3.  Sunteți responsabil doar pentru reducerea valorii mărfii 

ca urmare a utilizării acestei mărfi într-un mod diferit de cel 

necesar pentru familiarizarea cu natura și caracteristicile 

mărfii, inclusiv funcționalitatea acesteia. 

 

 



3. Drept reziliere a contractului în sensul art. § 1829 Codul 

Civil nu se consideră 

3.1.  Cazul în care cumpărătorul expediază sau transportă marfa 

către vânzător cu scopul de exercitare a dreptului dintr-o 

derulare necorespunzătoare potrivit art. 2165 Codul Civil 

(reclamă marfa). 

 

3.2.  Cazul în care cumpărătorul expediază sau transportă marfa 

către vânzător cu scopul service-ului de post-garanție. 

 

3.3. Cazul în care cumpărătorul solicită înlocuirea mărfii 

neutilizate și nefolosite cu o altă marfă în baza unei 

înțelegeri prealabile și cu acordul cumpărătorului. 

 

3.4.  Cazul în care cumpărătorul și vânzătorul se înțeleg 

reciproc în legătură cu înapoierea mărfii către vânzător, în 

situația în care dreptul cumpărătorului la rezilierea 

contractului nu este sau nu poate fi exercitat. 

 

3.5.  Cazul în care este vorba de o livrare a mărfii care a 

fost adaptată în conformitate cu dorințele consumatorului sau 

pentru persoana acestuia potrivit art. 1837 aliniatul d) Codul 

Civil. 

 

3.6.   În cazul în care, ca și cumpărător, pentru înapoierea 

mărfii, faceți uz de motivele specificate în aliniatele 3.1. 

până la 3.5., atunci puteți recurge la posibilitatea de 

expedierea a unei astfel de mărfi pe adresa locului de 

colectare din Ungaria: Trans-o-flex Hungary Kft., 1239 

Budapest, Európa út 12. / L1 épület. Marcați vizibil pachetul 

cu inscripția „Trimitere pentru unitechnic.cz“. Cheltuielile cu 

transportul mărfii de la locul de colectare până la adresa 

vânzătorului din Republica Cehă sunt în sarcina vânzătorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formular pentru rezilierea   

    Contractului de vânzare-cumpărare  

 
Furnizor:  
unitechnic.cz s.r.o.  
U Vysočanského pivovaru 701/3 

190 00 PRAGA 9 – Vysočany  
REPUBLICA CEHĂ   

NR. DE IDENTIFICARE: 27425134 
CUI:    CZ27425134 
 

Completați prezentul formular doar în cazul în care doriți să reziliați contractul de 
vânzare-cumpărare. 

 

Destinatar (vânzător):  

unitechnic.cz s.r.o.  
U Vysočanského pivovaru 701/3 
190 00 PRAGA 9 – Vysočany  

REPUBLICA CEHĂ   
NR. DE 

IDENTIFICARE:27425134 
CUI:  CZ27425134 
Tel: + 420 266 190 190  

Mail: obchod @khnet.cz 
 

 

Comunic prin prezenta că 
reziliez contractul de 

vânzare-cumpărare 
următoarea marfă  

 

Data plasării comenzii 
pentru marfă 

 

Prenumele și numele 
cumpărătorului 

 

Adresa cumpărătorului   

Data  

Semnătura cumpărătorului   

 


