
                                                                                                                                                     

Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes e-shop

Oznamuji, že tímto odstupuji od

Objednávka číslo/Faktura číslo Datum převzetí zboží

od nákupu tohoto zboží

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení

Město PSČ

Telefon Email

Číslo bankovního účtu

Vrácení zboží na prodejnu

ČEČETKA s.r.o. tel.:  724 535 046

U Staré trati 1652 email: obchod@cecetka.cz

370 11 České Budějovice 2

V případě poškození zboží je nutné doložit foto poškozeného zboží.
Peníze budou vráceny na účet do 14ti dnů

Zboží zakoupené na IČO nelze vrátit do 14ti dnů

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, 

které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

V případě shledání porušení nebo poškození obalu zásilky je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození

 a zboží nepřebírat.

Dodané nereklamované zboží je možné vrátit v původním nepoškozeném obalu do 14-ti dnů od dodání zboží bez poplatku.

Ulice



                                                                                                                                                     

Adresát:

Čečetka s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 15829

Identifikační číslo: 625 26 006

Adresa sídla: Svatý Jan nad Malší 18, PSČ 373 23

Adresa doručení: ČEČETKA s.r.o., U Staré trati 1652, České Budějovice 370 01

Elektornická adresa: obchod@cecetka.cz

Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží - 

stručně popište zakoupené zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednání / datum dodání / odběru (*):

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*):

Bankovní spojení:

Podpis spotřebitele / spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

Vyplněný formulář zašlete, prosím, na výše uvedenou adresu pro doručení, nebo na uvedenou e-mailovou adresu. Bude-li však

vyplněný formulář zaslán na adresu sídla společnosti Čečetka s.r.o., účinky odstoupení zůstávají zachovány.

(*) Nehodící se škrtněte, nebo údaje doplňte.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

mailto:obchod@cecetka.cz

