
PODMÍNKY, LHŮTA A POSTUP PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD 
KUPNÍ SMLOUVY* 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY** 

* Kupující-spotřebitel má právo, mimo případy uvedené v § 1837 občanského zákoníku, odstoupit od 
kupní smlouvy (i od jednotlivé položky kupní smlouvy), a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 
Lhůta dle předchozí věty končí uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, popř. 
uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující-spotřebitel nebo jím určená třetí osoba od 
přepravce převezme zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik kusů zboží, druhů zboží 
nebo dodání několika částí zboží, které jsou dodávány samostatně, běží tato lhůta ode dne převzetí 
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v této lhůtě odesláno. 
Kupující-spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným 
vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může být využit i vzorový formulář níže.  

Odstoupení od kupní smlouvy může být zasláno: a) písemně anebo osobně na adrese jakékoliv 
provozovny prodávajícího; 

b) písemně na adresu sídla prodávajícího; nebo 

c) elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího servis@manner.store. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být 
prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to úplné a 
v nepoškozeném stavu na adresu sídla prodávajícího anebo na adresu jakékoliv provozovny 
prodávajícího. Se zbožím zašle kupující-spotřebitel kopii dokladu o koupi. Prodávající neakceptuje 
balíky na dobírku. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující-spotřebitel 
v souladu § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku náklady spojené s navrácením 
zboží prodávajícímu. Přitom platí, že prodávající může požadovat pouze úhradu nákladů stanovených 
v občanském zákoníku.  

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli peněžní prostředky, 
včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, do 
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, a to stejným způsobem, 
jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Jestliže kupující-spotřebitel zvolil jiný, než 
nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu-
spotřebiteli náklady spojené s dodáním zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu 
dodání zboží; mezi ten se ovšem nepočítá osobní odběr zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit 
plnění poskytnuté již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude 
souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu-spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od 
kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží, nebo 
než mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 

** Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 

Adresát: Josef Manner s.r.o., adresa sídla Olomoucká 1159/40, 61800  Brno, identifikační 
číslo: 27611477, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 63341 u Krajského 
soudu v Brně (dále jen „prodávající“) 



Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: 
 
.........................................................  
 
Identifikační číslo zboží/Objednávka č.:  
 
Datum objednání zboží:  
 
Datum dodání zboží:  
 
Jméno a příjmení kupujícího: 
 
Adresa kupujícího: 
 
Kontakt na kupujícího (telefon a email):  
 
Číslo bankovní účet pro vrácení poskytnutých peněžních prostředků:  
 

Pokud je odstoupení zasláno v listinné podobě, podpis: _____________________ 

Datum:  

 

Vyplňte tento formulář, vytiskněte jej a odevzdejte jej v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, 
jedním z těchto způsobů:  

a) písemně na adresu jakékoliv provozovny prodávajícího anebo  

b) písemně na adresu sídla prodávajícího anebo 

c) elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího servis@manner.store. 

 

 

 


