
Odstoupení od kupní smlouvy
Prodávající:

DyCom Group, s.r.o.

Jenišov 187
360 01 Karlovy Vary

IČO: 263 55 400, DIČ: CZ263 55 400
DyCom Group, s.r.o. je zastoupena Romanem Růžkem

jednatelem, a registrovaná u obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14999.

Kupující:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Telefonní kontakt: ..................................................................................
Email pro komunikaci : ..........................................................................
Vracené zboží (dále jen Zboží):

Plný název (počet ks) : …......................................................................
Doručeno dne : .....................................................................................
Přiložen daňový doklad č.: .....................................................................
Já, Kupující, tímto žádám Prodávajícího o navrácení kupní ceny Zboží na účet číslo (i kód banky):

...................................................................................................................................................................
Z důvodu zkvalitnění našich služeb Vás žádáme o uvedení důvodu vrácení zboží (nelíbí se / nesplnil
očekávání / nespokojenost s dodáním / závada (případně specifikujte závadu) / … ):
...................................................................................................................................................................
……….......................................................................................................................................................
Při splnění všech podmínek a závazků vyplývajících z § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
a  uzavřené  Kupní  smlouvy ze  strany  Kupujícího  (např.  že  nákup nebyl  realizován podnikatelským
subjektem aj.), se kupní smlouva od počátku ruší a Prodávající se zavazuje poukázat výslednou platbu
na účet Kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží.V souladu s §53 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, odst. 10 má Prodávající právo na úhradu všech skutečně vynaložených nákladů
spojených  s  vrácením  zboží.  Pokud  není  zboží  navráceno  v neporušeném  původním  stavu,  je

Prodávající oprávněn nárokovat si veškeré náklady vzniklé uvedením Zboží do původního stavu.

Tyto náklady budou započteny oproti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny a kupujícímu
bude vrácena částka ponížená o tyto náklady.  Zboží zasílejte v originálním obalu zabalené tak, aby

při jeho přepravě nedošlo k poškození 

i znehodnocení  samotného zboží  a  stejně  tak jeho obalu  (zejména aby nedošlo k jeho popsání,
polepení či mechanickému poškození přepravcem). Zásilky poškozené a doru

ené na dobírku nepřejímáme.

Adresa pro zasílání či osobní doručení zboží:
DyCom Group, s.r.o.

Jenišov 187
360 01 Karlovy Vary
IČO: 263 55 400, DIČ: CZ263 55 400

Přiložte originál daňového dokladu + podepsaný formulář k odstoupení od kupní smlouvy

V ............................................. dne ..............................

Podpis…………………………………………………;


