
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
Provozovatel: Jolana Benešová

Sídlo: Dolní Poustevna 407 82, Nádražní 2

Identifikační číslo: 03513947

(dále jen „Prodávající“)

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na 
internetové adrese www.pyro-airsoft.cz

Kontaktní údaje prodávajícího:

Kontaktní adresa: Jolana Benešová
Nádražní 2
Dolní Poustevna 407 82

Kontaktní e-mail: info@pyro-airsoft.cz

Kontaktní telefon: 775 349 312, 725 310 991

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, 
nelze mimo jiné odstoupit: 

o od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání 
kupujícího nebo pro jeho osobu

o od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, i zboží, 
které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

o od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel
z obalu vyndal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní 
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů 
od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik 
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí 
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být 
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující mimo jiné 
o zaslat na jednu z adres uvedených pro osobní předání
o osobně doručit na jednu z adres pro osobní předání po předchozí telefonické 

domluvě.
o zaslat na elektronickou adresu prodávajícího: info@pyro-airsoft.cz

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se 
kupní smlouva od počátku ruší. 

5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od 
smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující 
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy 
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
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6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí 
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od 
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je 
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění 
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud
s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. 
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté 
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo 
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně 
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní 
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

9. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení
od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty dané zákonem.

10.k odstoupení od kupní smlovy můžete využít formulář k tomu určený 
(dostupný na našem internetovém obchodu)
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