
Poučení o odstoupení od smlouvy 
Právo na odstoupení 

Máte právo od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů odstoupit. Lhůta na odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne, ve který 
jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, 
 
a) zboží, 
b) v případě objednání více druhů zboží v rámci jednotné objednávky poslední zboží, 
c) v případě dodávky formou několika dílčích zásilek nebo kusů poslední dílčí zásilku 
 
převzal/a do vlastnictví. 

Za účelem uplatnění Vašeho práva na odstoupení nás (Berger Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, telefonní číslo: 
466 673 306; číslo faxu: 466 673 305, e-mailová adresa: info@berger-huck.cz) musíte o Vašem rozhodnutí o odstoupení od 
této smlouvy informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. prostřednictvím dopisu zaslaného poštou, faxu 
nebo e-mailu). Pro dodržení lhůty na odstoupení stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete 
před uplynutím lhůty na odstoupení. 

 
Následky odstoupení od smlouvy 

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme Vám neprodleně vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na 
dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou v důsledku toho, že jste zvolil/a jiný způsob dodávky než námi 
nabízenou, výhodnou standardní dodávku), a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, ve který nám bylo oznámení o Vašem 
odstoupení od této smlouvy doručeno. Pro vrácení těchto plateb použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použil/a Vy 
při původní transakci, není-li s Vámi výslovně dohodnuto jinak. V žádném případě Vám na základě vrácení těchto plateb 
nebudou vypočítány náhrady. Vrácení plateb můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nám 
neposkytnete důkaz, že jste zboží poslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. 

Zboží nám musíte poslat zpět nebo předat neprodleně, v každém případě však nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, ve který 
jste nás o odstoupení od této smlouvy informoval/a. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní 
lhůty. 

Nesete přímé náklady na vrácení zboží, které lze odeslat jako balík i které nelze odeslat jako balík. Náklady na vrácení jsou 
odhadovány maximálně na 30 % vypočítané hodnoty zboží. 

Náklady na případnou ztrátu hodnoty zboží musejí být zaplaceny pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena 
manipulací se zbožím, která nebyla ke kontrole kvality, vlastností a funkčnosti zboží nutná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

(Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a pošlete ho zpět.) 

 
 

Adresa: 
Berger-Huck s.r.o. 
Vanišova 
533 74 Horní Jelení 
Fax: 466 673 305 
info@berger-huck.cz 

Tímto žádám (e) o stornování mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží (*)/poskytnutí následujících 
služeb (*) 

........................................................................................................................................... 

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

Objednáno dne (*): ................................... Doručeno dne (*): ........................................ 

Jméno spotřebitele/spotřebitelů: 

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

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: 

.......................................................................................................................................... 
 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů 

(pouze u oznámení v tištěné formě) 

Datum: 

(*) Nehodící se škrtněte 
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