
 

 

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
vzorový formulář 

 

Adresát 
 

 Aquafam a.s. tel.: 799 512 789 

 Kolbenova 985/11a info@cerpadlabezstarosti.cz 

 190 00 Praha 9 www.CerpadlaBezStarosti.cz 
 

 

Oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

 

Číslo objednávky: 

 

 

Datum převzetí zboží: 

 

 

Peníze vraťte na bankovní účet číslo: 

 

 

Podpis:       Datum: 

 

 

 

 Zboží můžete bez udání důvodů vrátit do 14 dnů od jeho převzetí a my vám garantujeme vrácení peněz 

včetně poštovného. Tato garance neplatí pro zákazníky, kteří zboží zakoupili v rámci své obchodní nebo 

jiné podnikatelské činnosti. 

 Zboží nesmí být používáno a nesmí mít zjevné známky opotřebení. V případě čerpadel a domácích vodáren 

dochází v závislosti na čerpaném médiu k opotřebení již po několika minutách provozu. Toto opotřebení 

sice nesníží výkonnost a užitnou hodnotu čerpadla, ale znemožňuje jeho a opětovný prodej (mj. z 

hygienických důvodů). Pokud bylo zboží používáno, má zjevné známky opotřebení nebo je poškozeno, 

jsme oprávněni jednostranně si započíst vzniklou škodu, a to až do výše 100% kupní ceny zboží. 

 Zboží je možné vrátit osobně v naší prodejně nebo zasláním na adresu Aquafam a.s., Kolbenova 985/11a, 

190 00 Praha 9. Pro uplatnění garance vrácení zboží je nutné oznámit nám vaše odstoupení od kupní 

smlouvy. K tomuto účelu můžete využít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář nám 

můžete zaslat elektronicky nebo společně se zbožím. 

 Zboží uveďte do původního stavu, zabalte do originálního obalu a vraťte včetně veškerých součástí a 

příslušenství. Zasíláte-li zboží prostřednictvím přepravní společnosti, zásilku důkladně zabalte, aby během 

přepravy nedošlo k jejímu poškození. Tato doporučení nejsou podmínkou pro uplatnění garance vrácení 

zboží, ale předejdete tím případnému snížení vámi zaplacené kupní ceny vlivem poškození zboží. 

 Peníze za zboží vám vrátíme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od 

smlouvy, avšak ne dříve než bude vráceno zakoupené zboží. 

 Náklady na vrácení zboží (zejména poštovné) hradí kupující. 
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