Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
1. Právo odstúpiť od zmluvy
1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania
dôvodu.
1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14
dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď vy alebo vami určená
tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete tovar.
1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o
svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť
unitechnic.cz, s. r. o., U vysočanského pivovaru 701/3, 190 00
Praha. Kontaktný telefón +420 266 190 190, fax +
420 266 190 100, mail obchod@ khnet.cz, formou jednostranného
právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom).
Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od
zmluvy, nie je to však vašou povinnosťou.
1.4 Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy,
postačuje
odoslať
odstúpenie
od
zmluvy
pred
uplynutím
príslušnej lehoty.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
2.1. Platbu vrátime až po prijatí vráteného tovaru alebo ak
preukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane
skôr.
2.2 Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,
keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo ho
odovzdajte na adrese unitechnic.cz, s. r. o., Hlavní 29, 277 45
Úžice, kontaktná osoba Renata Schejbalová. Lehota sa považuje
za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.
Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.
2.3. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku
nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný
na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho
funkčnosti.

3. Za odstúpenie od zmluvy v zmysle § 1829 Obč. z. sa nepovažuje
3.1.
Ak kupujúci zasiela či dopravuje tovar predávajúcemu
s cieľom uplatnenia práva z chybného plnenia podľa § 2165
Obč. z. (tovar reklamuje).
3.2.
Ak kupujúci zasiela či dopravuje tovar predávajúcemu
s cieľom pozáručného servisu.
3.3.
Ak
kupujúci
žiada
vykonať
výmenu
nepoužitého
a
nepoškodeného tovaru za iný po predchádzajúcej dohode a so
súhlasom predávajúceho.
3.4.
Ak sa kupujúci s predávajúcim individuálne dohodnú na
navrátení tovaru predávajúcemu, keď kupujúcim nie je alebo
nemôže byť využité právo na odstúpenie od zmluvy.
3.5. Ak ide o dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa priania
spotrebiteľa alebo pre jeho osobu podľa § 1837 odsek d) Obč. z.
3.6. V prípade, keď ako kupujúci využívate na vrátenie tovaru
dôvody zmienené v odsekoch 3.1. až 3.5., potom môžete využiť
možnosti zaslania takého tovaru na adresu zberného miesta na
Slovensku: Multimex spedition, s. r. o., sklady PKZ, Stará
Vajnorská 17, 831 04 Bratislava. Balíček viditeľne označte
nápisom
„Zásielka
pre
unitechnic.cz“.
Náklady
spojené
s dopravou tovaru zo zberného miesta na adresu predávajúceho do
Českej republiky nesie práve predávajúci.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Dodávateľ:
unitechnic.cz, s. r. o.
U vysočanského pivovaru 701/3
190 00 PRAHA 9 – Vysočany
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 27425134
DIČ: CZ27425134
Vyplňte tento formulár iba v prípade, ak chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Adresát (predávajúci):
unitechnic.cz, s. r. o.
U vysočanského pivovaru 701/3
190 00 PRAHA 9 – Vysočany
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 27425134
DIČ: CZ27425134
Tel: + 420 266 190 190
Mail: obchod @khnet.cz
Oznamujem,
že
týmto
odstupujem
od
kúpnej
zmluvy o nákupe tohto
tovaru:

Dátum objednania tovaru
Meno
a
kupujúceho

priezvisko

Adresa kupujúceho

Dátum
Podpis kupujúceho

