
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne          jsem prostřednictvím vašeho e- shopu s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

Číslo daňového dokladu (faktury):  

Toto zboží jsem převzal(a) dne:   

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, 

rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře  ANO / NE * (nehodící se škrtněte) 

* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

Druh zboží: 

Značka zboží:

Pokud je tento výrobek vadný, dejte nám prosím vědět, o jakou závadu se jedná: 

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného

(uvedeno na daňovém dokladu) ve výši    Kč, 

ve prospěch mého bankovního účtu č.                       ,

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V                  , dne  

                             podpis

      Kupující:  Jméno a příjmení:  

   Adresa:    

   Telefon a e -mail:   

      Prodávající:  NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ 63469511

   Adresa pro doručování: NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

.cz



Jak postupovat při vrácení zboží?

1.

2.

3.

4.

5.

Vrácené zboží vložte do přepravního obalu a zajistěte zboží 
proti poškození při přepravě.

Ke zboží přiložte vyplněný Formulář pro odstoupení od kupní 
smlouvy.

Zásilku opatřete štítkem s adresou pro doručení.

Balík odešlete Českou poštou, GEIS, PPL nebo jinou službou 
za standardní cenu.

Jakmile zásilku s vráceným zbožím obdržíme, budou Vám do 
14 dní vráceny peníze na bankovní účet uvedený v odstoupení 
od kupní smlouvy.

Vyplňte Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
(viz druhá strana).

Balík označte viditelně a zřetelně štítkem adresy pro doručení 
viz níže. Jako přílohu přiložte kopii kupního dokladu.

NWT a.s. | Patro.cz
REKLAMACE
Tř. Tomáše Bati 269
760 01, Zlín

Štítek odstřihněte a přilepte viditelně na balík:


