
Odstoupení od kupní smlouvy 

ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

 

Kupující (spotřebitel v souladu s §419 občanského zákoníku):  

Jméno a příjmení : ………........................................................................................................................................................................  

Adresa : ……….........................................................................................................................................................................................  

Bankovní spojení: ……….........................................................................................................................................................................  

Vrácené zboží:  

Číslo prodejního dokladu: ………...........................................................................................................................................................  

Datum dodání (fyzické převzetí zboží kupujícím): ………......................................................................................................................  

Číslo objednávky: ……….......................................................................................................................................................................  

Pokud se jedná pouze o žádost o částečné odstoupení od kupní smlouvy, prosím vyplňte následující:  

Částečné odstoupení od smlouvy: 

Název položky:……………………………………………….…………………… Množství:………………Prodejní cena vč. DPH…………………………………….. 

Název položky:…………………………………………….……………………… Množství:………………Prodejní cena vč. DPH…………………………………….. 

Název položky:………………………………………………….………………… Množství:………………Prodejní cena vč. DPH…………………………………….. 

S ohledem na zjednodušení agendy upřednostňujeme vrácení zaplacených peněžních prostředků bezhotovostní převodem, nicméně máte 

nárok na vrácení prostředků shodným způsobem, jakým jsme prostředky přijali.  

Pokud s formou bezhotovostního převodu nesouhlasíte (resp. by Vám vznikly dodatečné náklady) prosím zaškrtněte následné políčko a 

prostředky Vám budou vráceny shodným způsobem, jakým jsme je přijali (hotově na prodejně / poštovní poukázkou na jméno apod.)  

Nesouhlasím s převodem na bankovní účet ☐ (pouze pokud nebyla provedena úhrada za zboží z bankovního účtu)  

Jak postupovat:  

1. zboží, prosím, pokud možno uveďte do původního stavu, v jakém bylo dodáno  

2. zkontrolujte, zda vracíte vše, co bylo spolu s výrobkem dodáno, včetně dokumentace, dárků a příslušenství  

3. přiložte kopii prodejního dokladu a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy  

4. pečlivě vyplňte a zkontrolujte číslo účtu pro vrácení peněz  

5. zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo transportem k jeho poškození, doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném původním obalu  

6. Kam zboží zaslat či osobně přinést?  MAISON & TULIPES, Smilova 1994, 53002 Pardubice 

Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným 

způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. použije-li zákazník parfém i potom, co jej už jednou 

zkusil). Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného 

osobním potřebám (např. v případě gravírovaného obalu) a u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z 

hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou). 

 

 

_____________________________________________________________ 

Datum a podpis kupujícího 

 

MAISON & TULIPES, Smilova 1994, 530 02 Pardubice   IČO: 25108719     DIČ: CZ25108719 

www.maison-tulipes.com,  info@maison-tulipes.com, tel: +420 725 099 009 
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