
 
 
FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD PRODEJNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S ONLINE OBCHODEM 

VRÁTIT SE, PROSÍM ODESLAT NA ADRESU : 
SILESIA CITY CENTER   SALON CLODI 

40-101 KATOWICE, UL. CHORZOWSKA 107 
 

1. Údaje o zákazníkovi: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Informace o smlouvě: _______________________________________________________________________

          

Datum uzavření smlouvy (zadání objednávky): ______________________________________ (den - měsíc - rok) 

Číslo objednávky: ____________________________________________________________________________ 

Vybraná platební metoda:  _____________________________________________________________________  

Vybraný způsob doručení a náklady na doručení: ___________________________________________________ 

Datum obdržení zásilky s objednaným zbožím: ______________________________________ (den - měsíc - rok) 

 
Poř. č. KÓD VÝROBKU VELIKOST CENA DŮVOD 

*vyberte ze seznamu - volitelné 
     

     

     

     

     

 
* (0) bez důvodu (1) příliš malý (2) příliš velký (3) nelíbí se mi (4) neadekvátní střih (5) výrobek se liší od fotografie (6) poškozený 
/ vadný výrobek (7) dodáno jiný výrobek ( 8) opožděné doručení (9) jiný 

3. Budeme vděční za vrácení zboží, které nemá žádné známky používání a se všemi originálními štítky. Je-li to 
možné, přiložte prosím fakturu / účtenku, která nám pomůže rychleji zpracovat vrácení zboží. 

4. Prohlášení zákazníka:  

Na základě čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitele (Sb.zák. z roku 2014, bod 827), tímto 
odstupuji od smlouvy podrobně popsané v bodě 3 tohoto prohlášení, kterou jsem uzavřel s Prodávajícím uvedeným 
v bodě 1. K tomuto prohlášení přikládám potvrzení transakce (účtenka, účet, faktura s DPH - nehodící se škrtněte). 
Zavazuji se neprodleně vrátit dodané zboží. Zavazuji se vrátit dodané zboží ve stavu nezhoršeném nad rámec 
změn vyplývajících z použití zboží způsobem nezbytným pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží - pod 
hrozbou odpovědnosti za škodu tímto způsobenou. 

Souhlasím s vrácením peněžních prostředků na bankovní účet číslo: 

  -     -     -     -     -     -     
 

5. Prohlašuji, že v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy doložené fakturou číslo ________________ 

souhlasím s vystavením opravné faktury dokládající vrácení zboží a jejím odesláním na e-mail ________________ 

6. Místo a datum: ________    

7. Podpis:       

 
Vyplněný a podepsaný formulář by měl být zaslán na adresu Prodávajícího uvedenou v bodě 1 nebo na e-mailovou 
adresu Prodávajícího uvedenou v Pravidlech.  
Úplné pokyny pro vrácení naleznete na našich webových stránkách www.clodi.pl. 


