
Formulář pro VRÁCENÍ zboží 
(Formulář pro odstoupení od smlouvy)

Tento formulář platí pro nákup na e-shopu:   E-mail: obchod@vlnenezbozi.cz

Zboží, prosíme, zaslat nebo osobně přinést na adresu výdejny zboží: KL-Trade, s. r. o., Příční 130/24, 60200  Brno 

Upozorňujeme zákazníky, že zboží zaslané na dobírku či jinam, než na uvedenou dodací adresu, nebude z naší strany
převzato.

Prosíme, vyplňte tyto nezbytné údaje (pokud nemáte tiskárnu, tak tyto údaje napište ručně na papír a tento přiložte ke
zboží.  Bez  vyplněného  formuláře  nebude  Váš  požadavek  vyřízen.  Vyplněné  údaje  jsou  nezbytné  ke  správnému
a rychlému vyřízení Vaší vratky. Děkujeme za pochopení.) 

Číslo objednávky / faktury: __________________________________________________________________

Jméno a příjmení: __________________________________________________________________

Telefon / Email: ________________________________ /_________________________________

Dodací adresa: __________________________________________________________________

Bankovní účet (vrácení peněz):_______________________________________________ /________________

POŽADUJI VRÁCENÍ TOHOTO ZBOŽÍ:     

Kód + název zboží + velikost:                                                                                                                              Počet ks:             

Kód + název zboží + velikost:                                                                                                                                Počet ks:             

Kód + název zboží + velikost:                                                                                                                                Počet ks:             

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti  KL-TRADE,

s. r. o., Příční 130/24, 60200 Brno („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené

v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy

do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V  případě

smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí  zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem

dodání  posledního kusu nebo části  zboží,  a  v případě smlouvy,  na základě které má být  zboží  dodáváno pravidelně

a opakovaně, ode dne dodání první dodávky. 

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail

uvedený v tomto formuláři. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu,

nejpozději  do  14  dnů  od  odstoupení  od  kupní  smlouvy,  zboží,  které  od  ní  obdržel.  Odstoupí-li  kupující,  který  je

spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od

kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na

základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který

Společnost  nabízí,  vrátí  Společnost  kupujícímu  náklady  na  dodání  zboží  pouze  ve  výši  odpovídající  nejlevnějšímu

nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží

obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal. 

Souhlasím s tím, že kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (dle § 1832 odst. 3 Občanského

zákoníku).

Datum:  ________________________________  Podpis:  ____________________________________

POZNÁMKA: PRO REKLAMACI ZBOŽÍ NAVŠTIVTE https://www.vlnenezbozi.cz/reklamace-zbozi/
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