
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 

V případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, vyplňte prosím následující formulář a podepsaný ho 

pošlete zpět společně se zbožím.  

Vrácení peněz anebo výměnu zboží je možné provést, jen pokud jsou dodrženy tyto podmínky: 

• Právo na vrácení peněz existuje 30 dní od převzetí zboží. Po uplynutí této doby zaniká.

• Zboží nesmí být vráceno poškozené a nesmí jevit známky používání.

• Zboží nesmí být vráceno na dobírku.

Děkujeme, že tyto podmínky respektujete! 

Údaje klienta: 

Jméno a příjmení:   

Číslo objednávky:  ESHOPOBJ 

Adresa*:  

Telefon*:  

Email*:         

*Kontaktní údaje (adresa, telefon, email) prosím vyplňte jen tehdy, pokud se liší od kontaktních údajů uvedených v objednávce.

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o koupi následujícího zboží: 

V souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy požaduji: 

a) Vrátit peníze

b) Vyměnit zboží za jiné, a to za následující:



 

 

 

*Sem uveďte název zboží, za které chcete původní zboží vyměnit.  

Pokud je nová cena vyšší než částka, kterou jste zaplatili, je potřeba částku nad rámec původní ceny 

doplatit. Pokud je nová cena nižší, přeplatek Vám vrátíme na účet.   

V souvislosti s cenou prosím zaškrtněte některou z následujících možností:  

a) Celková cena nově vybraného zboží je stejná jako cena původně vybraného zboží.  

b) Celková cena nově vybraného zboží je vyšší.  

a. Rozdíl v ceně doplatím převodem (obdržíte od nás podklady k platbě)  

b. Rozdíl v ceně doplatím dobírkou (poplatek za dobírku je 35 Kč).  

c) Celková cena nově vybraného zboží je nižší.  

a. Rozdíl chci poslat na bankovní účet 
b. Rozdíl chci vrátit formou dárkové poukázky s neomezenou platností.  

Pokud požadujete vrátit peníze na účet, napište, prosím, číslo účtu, na který máme platbu zaslat:  

Vaše č. účtu:  

(Pokud jste platili pomocí GoPay platby, budou Vám peníze vráceny stejným způsobem a na stejný účet, z něhož byla platba 

odeslána).  

Důvod vrácení zboží:  

Sdělte nám, prosím, z jakého důvodu jste se rozhodl(a) zboží vrátit. Napsat, proč zboží vracíte, není 

povinnou součástí formuláře, ale velmi nám pomůžete zdokonalit poskytované služby.  

Předem děkujeme za zpětnou vazbu!  

 

 

 

Adresa pro vrácení zboží:  

Beyou.cz (Belief s.r.o.)          V ______________________ 

Na Městečku 119        Dne ____________________ 

664 71, Veverská Bítýška       Podpis __________________ 
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