
 

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy 
 

 

Zákazník / odesílatel: 

 
Jméno a příjmení:  …............................................................................................... 
 
Bydliště:  …............................................................................................... 
 
                                       …............................................................................................... 
 
E-mail:                    …............................................................................................... 
 
Telefonní číslo:      …............................................................................................... 
 
 

Prodávající / adresát (na tuto adresu odešlete vracené zboží): 
Štěpánka Odvárková 
Simplypaper.cz 
Čsl. Armády 50/65 
250 91  Zeleneč 
IČ: 87145383 
 
 
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy 
 
Dobrý den, 
 
dne …...................  jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží: 
 

…............................................................................................... 
 
…............................................................................................... 
 
…............................................................................................... 
 
…............................................................................................... 

 
 
z objednávky číslo ….............................….............................…......... 
 
 
Tímto využívám svého zákonného práva ve lhůtě 14 dnů od přijetí zboží a odstupuji od této kupní smlouvy, 
která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám 
s tímto dopisem zpět a zároveň vás žádám o vrácení kupní ceny na můj bankovní účet číslo: 
 
 
…………....................................................................................………….....................................  
 
V .................................................., 
 
dne....................................                            …....................................................... 
           Vlastnoruční podpis 
Přílohy:  Doklad / Kopie dokladu o koupi. 
 
 



 
(tuto stranu netiskněte – zde jsou informace určené pro Vás) 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 
v obchodě www.simplypaper.cz 

 
 

1/ Právo odstoupit od smlouvy 

 
* Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 
 
* 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 provozovatele obchodu www.simplypaper.cz, kterým je Štěpánka Odvárková, se sídlem Čsl. 
Armády 50/65, 250 91 Zeleneč, identifikační číslo: 871453830, formou jednostranného právního jednání 
(nejlépe emailem na info info@simplypaper.cz, nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. 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. 
 
 
 
2/ 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 na dodání/přepravu vzniklých v důsledku Vašeho 
rozhodnutí zboží vrátit, tedy ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží). 
 
* 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. Platbu 
vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co 
nastane dříve. 
 
 

 

http://www.simplypaper.cz/
mailto:info@simplypaper.cz

