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Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 

   
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené se společností  
Speciosa International s.r.o. (http://www.speciosa.eu) vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit 
od uzavřené kupní smlouvy v zákonné době. Formulář je potřeba vytisknou, podepsat a zaslat naskenovaný na níže 
uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zboží.  

Adresát/prodávající: 

Speciosa International s.r.o. 
Janovského 985/15 

170 00 Praha 
IČ: 10852468 

info@speciosa.eu 
+420 777 072 059 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy 

 

 Já, níže podepsaný/á  

Jméno a příjmení: …………………………..…………………………… 

Adresa: …………………………..…………………………… 

E-mail: …………………………..…………………………… 

Telefon: …………………………..…………………………… 

tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy o nákupu zboží: 

(vyplňte prosím následující tabulku) 

  

Vrácené finanční prostředky žádám vrátit (vhodné vyplňte): 

• Převodem na účet číslo: ………………………………………………………..  

• Jiné:  ……………………………………………………….. 

Popis zboží (vč. kódu zboží)

Číslo faktury

Hrazeno z bankovní účtu

Datum objednání

Datum doručení
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Prohlášení: Jako kupující beru na vědomí, že nárok na vrácení platby vzniká až po vrácení zboží, přičemž zboží musí 

být vráceno nejpozději do 14 dní od odstoupení kupní smlouvy a nepoškozené dle čl. 6 Všeobecných obchodních 
podmínek ve znění bodu 6.4. "Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a 
je-li to možné, v původním obalu.“ a bodu 6.8. “Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn 
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.". Prosíme tedy o důkladné zabalení, aby zboží 
dorazilo nepoškozené a reklamační řízení mohlo proběhnout bez komplikací.  

Více informací naleznete v zaslaných všeobecných obchodních podmínkách platných ke dni uzavřené kupní smlouvy. 
Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek naleznete na adrese www.speciosa.eu//obchodni-podminky/ 

Datum: ……………………           ______________________________________ 

                           Podpis kupujícího 

Nepovinné údaje pro zkvalitnění služeb: 

Chceme Vám poskytovat stále kvalitnější služby, proto bychom rádi věděli Váš důvod vrácení zboží: 

☐ Zboží dorazilo poškozené (V takovém případě vám jej rádi vyměníme/zašleme nové (nejprve nás o 

tom prosím informujte) 

☐ Zboží není dle mého očekávání, nelíbilo se mi: 

☐ Materiálové složení 

☐  Grafické zpracování  

☐ Jiný důvod (prosíme specifikujte): ……………………………………………  
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