
 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

PRODEJCE ZÁKAZNÍK 
AGROAD, s. r. o. 
Blanenská 1338 
664 34 Kuřim 
Česká Republika 
IČ:   63468638 
DIČ: CZ63468638 
Tel.: 733 139 897 
Fax: 541 264 973 

Jméno  Příjmení  
Firma  Země  

IČ  DIČ  
Ulice  Č. p.  

Město  PSČ  
Tel.  Fax  

Kontaktní osoba  
E-mail  

 
 
Vážený prodejce, 
 
Prostřednictvím Vašeho e-shopu www.eshop.agroad.cz jsem s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu. 
 
 
Datum uzavření smlouvy  

Číslo daňového dokladu (faktury)  

Toto zboží jsem převzal(a) dne  
 
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena přes internet, který je prostředkem komunikace na dálku, 
rozhodl(a) jsem se využít svého práva odstoupení od kupní smlouvy podle ustanovení § zákona č. 
1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb. (je součástí platného znění občanského 
zákoníku). Tímto Vám dávám na vědomí, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji a zboží Vám 
zasílám zpět. 
 
OD SMLOUVY ODSTUPUJI: 
 

a) v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře  
b) v částečném rozsahu, tj. vracím pouze zboží uvedené v přehledu na další straně 

 
 
PENÍZE SI PŘEJI 
a) použít na úhradu budoucí objednávky 

(Při nové objednávce prosím napište do poznámky: OBJEDNÁVKA SOUVISÍ S REKLAMACÍ.) 

b) vrátit na můj bankovní účet 
(a to nejpozději do 14 kalendářních 
dní od doručení zboží s vyplněným 
reklamačním protokolem zpět prodejci) 

Číslo účtu:  Kód banky:  

SWIFT:  

IBAN:  

*) Pokud odstupujete od kupní smlouvy v plném rozsahu, vracíme Vám i dopravné uvedené na Vaší 
faktuře. 
 
 
Datum:  Podpis kupujícího:  
 
 
 
Přílohy: Kopie kupního dokladu 
 



 

Ad b) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V ČÁSTEČNÉM ROZSAHU 
 

VRACÍM ZBOŽÍ 
Číslo faktury  

Toto zboží jsem převzal(a) dne  

 

Název zboží  

Katalogové číslo  

Počet (ks)  

 

Název zboží  

Katalogové číslo  

Počet (ks)  

 

Název zboží  

Katalogové číslo  

Počet (ks)  

 

Název zboží  

Katalogové číslo  

Počet (ks)  

 

Název zboží  

Katalogové číslo  

Počet (ks)  

 

Název zboží  

Katalogové číslo  

Počet (ks)  
 
 
Datum: 

  
 
Podpis kupujícího: 
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