
 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

DŮLEŽITÉ: Před vrácením zboží se ujisti, že zakoupený produkt nenese známky opotřebení (není špinavý, 
tenisky nebyly zkoušeny venku nebo na jiné špinavé ploše, není opotřebený materiál atd.) a je ve stejném 
stavu, ve kterém ti přišel. V opačném případě nebudeme schopni požadavku na vrácení zboží vyhovět.  
 
Jak vrátit zboží: 
 
1. Nepoškozené a nenošené zboží, vlož s veškerým originálním balením (krabice od tenisek/vak nebo igelit 
od oblečení atd.) a příslušenstvím (visačky atd.) do původní krabice v kterém ti zboží přišlo (nebo podobné - 
je důležité zabránit poškození zboží při přepravě).  
2. Ke zboží přidej do krabice vytisknutý tento formulář.  
3. Krabici zalep, dones ji na nejbližší pobočku Zásilkovny a obsluze sděl tento kód - 93908631. 
4. A to je vše! Peníze ti zašleme zpět na účet do 14 dnů od přijetí vráceného zboží na náš sklad. 
 
Pokud zboží nechceš vrátit bezplatně přes Zásilkovnu, odešli nám jej na tuto adresu:  
Soldout Store 
Masarykovo náměstí 397 
Hradec Králové 
500 02 
Nezapomeň doplnit kontaktní údaj pro kurýra: +420 737 044 890 
 

 

 

V ……………………….. dne ……………….. 

 

____________________________________ 

Podpis spotřebitele 

 

Číslo objednávky:  

Datum objednání:  

Jméno a příjmení:  

Adresa:  

E-mail:  

Název produktu:  

Číslo účtu pro vrácení peněž:  



 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření 

smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) 

převezmete zboží.  

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat 

společnost Soldout Store s.r.o., se sídlem Býšť 136, 53322, IČ: 10989099, DIČ: CZ10989099 formou 

jednostranného právního jednání. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není 

to však Vaší povinností.  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před 

uplynutím příslušné lhůty. Důsledky odstoupení od smlouvy 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 (kromě dodatečných nákladů 

vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání 

námi nabízený). Platba vám bude vrácena na vámi zvolený bankovní účet. V žádném případě Vám tím 

nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení a zkontrolování vráceného zboží. 


