
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Spotřebitel

 Jméno a příjmení

 Adresa

 Telefon E-mail  

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy níže specifikovaného zboží.

Datum objednání Číslo objednávky 

Vrácené zboží

Zboží by mělo být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu. Nesmí jevit známky opotřebení či poškození. V případě 
opotřebení nebo poškození bude částka za zboží ponížena o náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Způsob vrácení platby

   Platil/a jsem objednávku platební kartou, částku vrátit zpět na kartu - není třeba vyplňovat číslo účtu. 

   Platil/a jsem objednávku na dobírku nebo převodem, částku vrátit na účet číslo:                      

Pokud potřebujete zboží vyměnit (např. nevyhovující velikost oblečení), prosím, vytvořte si novou objednávku na 
požadované zboží. Je to nejrychlejší způsob bez čekání. 
Částku za vrácené zboží uvedené v tomto fomuláři Vám vrátíme bez odkladu, nejpozději do 14 dnů.

V   Dne                     V    Dne  

                       Podpis spotřebitele                         Za ArmaPro s.r.o. převzal
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Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy 

U smlouvy na dodání zboží nebo služeb uzavřených se společností ArmaPro s.r.o., se sídlem Pardubice, Bartoňova 
925, 53012 Pardubice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 33351 vedená u 
Krajského soudu v Hradci Králové, IČO 02747758 (dále také jen jako „ArmaPro s.r.o.“ nebo „prodávající“) distančním 
způsobem (na dálku, a tedy zejména prostřednictvím internetového obchodu), dále také jen „smlouva“ , může 
kupující, který je spotřebitelem (dále také jen „kupující“) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo 
poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Uvedená lhůta je určena k tomu,aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a 
funkčností zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od 
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoli před dodáním zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy písemně 
informovat formou jednostranného právního jednání prodávajícího (písemně, nebo emailem na 
shop@airsoftpro.cz). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je 
vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený 
způsob vrácení zboží.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Pokud odstoupíte od 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 
(pouze pokud je vracena kompletní objednávka a kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného 
způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu však vrátíme až 
po obdržení vráceného zboží, nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

V případě, že bude vracena částka za zboží a objednávku jste uhradili platební kartou nebo PayPalem, bude částka 
vrácena zpět na platební kartu nebo PayPal. Pokud byla objednávka uhrazena jiným způsobem (převodem nebo 
dobírkou), je třeba uvést číslo účtu, na který se částka má vrátit.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky 
opotřebení či poškození. V případě opotřebení nebo poškození bude částka za zboží ponížena o naše náklady na 
uvedení zboží do původního stavu.

Náklady vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je 
nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 
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