
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

1. Právo odstoupit od smlouvy 

1.1.  

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nejpozději do 12:00 hod. pracovního dne 
bezprostředně předcházejícího dni dodání zboží, který je uveden v objednávce.  

1.2.  

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to do 12:00 hod. pracovního dne 
bezprostředně předcházejícího dni dodání zboží, který je uveden v objednávce.  

1.3.  

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy 
informovat společnost: MORAVIALOV s.r.o, Kravsko 212, PSČ 67151, telefon: +420 515 255 129, e-
mail: moravialov@moravialov.cz 

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový 
formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

1.4.  
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od 
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy  

2.1.  
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů 
ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od 
vás obdrželi, včetně nákladů na dodání. 

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení 
počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou 
další náklady. 

                                             



Formulář pro odstoupení od smlouvy 

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

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 

Adresát: MORAVIALOV s.r.o, Kravsko 212, PSČ 67151, e-mail: moravialov@moravialov.cz 

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

Číslo objednávky:  

Název zboží:  

Počet kusů:  

 

Datum objednání zboží:  

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):  

Vaše jméno a příjmení:  

Vaše adresa:  

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________ 

Datum:  
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