
POKYNY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Právo odstoupit od smlouvy 

Pokud jste spotřebitel ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb.Občanského zákoníku, máte právo odstoupit od smlouvy 

uzavřené v internetovém obchodě Vasari Marzena Grzejda do 14 dnů bez udání důvodu, avšak lhůta pro 

odstoupení od smlouvy zaniká po 14 dnech ode dne obdržení věci, na kterou se smlouva vztahuje, nebo ve které 

třetí strana, jiná než dopravce, kterou jste uvedli, převzala předmět, a pokud byla objednávka realizována po 

částech - ode dne doručení poslední části zrealizované objednávky. 

Abyste mohli uplatnit své právo odstoupit od smlouvy, měli byste nás informovat - VASARI MARZENA 

GRZEJDA, UL. T. KOŚCIUSZKI 46, 42-122 OSTROWY O. OKSZA, o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy 

formou jednoznačného písemného prohlášení. Model můžete odstoupit od smlouvy vyplněním formuláře v 

Příloze č. 2 Obchodních podmínek internetového obchodu obchodu Vasari, toto však není povinné. 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, aby prohlášení o uplatnění práva na odstoupení od 

smlouvy bylo zasláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

Právo na odstoupení od smlouvy není podle § 1837, Zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku  zejména s 

odkazem na smlouvu: 

1) ve které je předmětem služby nprefabrikovaný předmět, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící 

k uspokojení jeho individuálních potřeb; 

2) ve které předmět služby je předmět podléhající rychlému zkažení nebo s krátkou životností; 

3) ve které je předmětem služby předmět dodaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nemůže být 

vrácen ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.; 

4) ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po doručení vzhledem ke svému charakteru neoddělitelně 

spjaty s jinými věcmi. 

Účinky odstoupení od smlouvy 

Jste zodpovědný za snížení hodnoty věcí, které vyplývají z jeho použití jiným způsobem, než bylo nutné pro 

stanovení povahy, vlastností a fungování věcí.. 

Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Pokud z důvodu své povahy nemůže být položka zasílána 

obvyklým způsobem poštou (elektronická zařízení by měla být zaslána zpět poštou jako deklarovaná hodnota), 

budete muset nést přímé náklady takového odeslání - výše těchto nákladů na jednu položku se odhaduje do 

maximální výše 30 PLN. 

V případě odstoupení od smlouvy musíte na své náklady vrátit nebo převést zboží obsažené ve smlouvě, na 

kterou se vztahuje odstoupení, a to v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o 

odstoupení od této smlouvy. , Lhůta je splněna, pokud zboží odešlete zpět podle výše uvedených podmínek před 

uplynutím lhůty 14 dnů. 

V případě odstoupení od této smlouvy vracíme všechny obdržené platby, včetně nákladů na doručení zboží, s 

výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání, jiného jak  nejlevnější obvyklý 

způlsob dodání nabízený nami ne později než do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí 

uplatnit právo odstoupit od této smlouvy, s výhradou, že můžeme pozdržet vrácení platby, dokud neobdržíme od 

vás  věci, kterých se odstoupení od smlouvy týká nebo  doklad, že položka (položky) nám byly vráceny  

odesláním podle toho, co nastane dříve. 

Vráceníplatby provedeme v rámci možností  pomocí stejných platebních metod, které jste použili v původní 

transakci, pokud jste se nedohodli na jiném řešení; V souvislosti s touto náhradou vám nebudou účtovány žádné 

poplatky. 

 


