
PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Adresát:  Ing. Kateřina Mudrová 
  Lhotecká 66 
  541 01 Trutnov  
 

    CHCI ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ OD PŘEVZETÍ 

ZÁKAZNÍK 
Jméno a příjmení:  

Ulice, č.p.:  

Město:  

PSČ:  

E-mail:  

Telefon:  

Bankovní spojení:  

 

OBJEDNÁVKA 
Číslo objednávky:  

Datum uzavření smlouvy (datum 
objednávky): 

 

Datum převzetí:  

 

Specifikace zboží, kterého se Smlouva týká: 
Název Barva Velikost Ks Cena 

     

     

     

     

 
Zákon nestanovuje udání důvodu vrácení zboží, přesto budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, když uvedete, proč 
zboží vracíte. Děkujeme. 

 

Proč vracím zboží: 

 

Zboží nesmí jevit známky používání, nesmí být nošeno, opotřebeno, poškozeno. Musí být čisté, vráceno v nepoškozené 

originální krabičce, jež je součástí výrobku. Z hygienických důvodů dle směrnice EU není možné vrátit, ani vyměnit zboží, 

které jeví známky použití na intimních partiích. Kalhotky je nutné zkoušet na vlastní čisté prádlo. Produkt zasílejte zpět 
nejlépe v poštovní krabičce, v které jste ho obdrželi, aby se při dopravě originální obal nepoškodil. 

Odstoupení od Smlouvy není možné v případě zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických 

důvodů jej není možné vrátit. (Dle §1837 Občanského zákoníku - Předpis č. 89/2012 Sb.) Konkrétně se jedná zejména o 
Mořské menstruační houby, nebo kalhotky Love Luna, u kterých tuto informaci uvádíme v popisu produktu. 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.prirodnitampon.cz  

(„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření 

smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem 



je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části 

zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první 

dodávky. 

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail 
uvedený na vzorovém formuláři.  

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.  

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na 

dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější 

způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši 

odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky 

kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.  

 

 
Datum Podpis zákazníka 

  


