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Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží 
 

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku v případě, že objednal zboží prostřednictvím 
e-shopu společnosti VM Obuv s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 
1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a 
to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu sídla Společnosti 
– VM Obuv s.r.o., Veselská 1935, 696 62 Strážnice nebo elektronicky na e-mail info@vm-style.cz Odstoupí-li kupující, který 
je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od 
odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí 
mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky 
(kupní cenu dodaného zboží – kupující však platí poštovné spojené s vrácením zboží.) včetně nákladů na dodání, které 
od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání 
zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu 
nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující 
zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal. 
 
Kupující/spotřebitel: 
Kupující/spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
  

Jméno a příjmení: _______________________________________________________ 

Adresa:  _______________________________________________________ 

Telefon/Mobil : _______________________________________________________ 

E-mail:   __________________________________________________________________ 

 
Prodávající / Adresát: VM Obuv s.r.o., Veselská 1935, 696 62 Strážnice, IČ: 17664543, DIČ: CZ17664543 

Datum prodeje (dle prodejního dokladu): ________________________________________________ 

Číslo prodejního dokladu (faktury nebo prodejky): ________________________________________ 

Název vráceného zboží (dle objednávky nebo prodejního dokladu): ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Velikost (dle objednávky nebo prodejního dokladu): ______________________________________ 

 
Důvod vrácení zboží: 
Zboží může být vráceno i bez udání důvodu. 
 
        Poškozené zboží  Nevyhovuje mi velikost Zboží nevyhovuje mé představě 

 
 __________________________________________________________________                    
 Jiný důvod/Bez udání důvodu 
 
 
Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: 
(v případě objednání na IČ, uveďte zveřejněné číslo účtu) 
 
_______________________________ / ____________ 

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.  

 
________________________________________________________       
           Datum a podpis kupujícího/spotřebitele  
Tímto využívám svého práva dle občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.)  
               a odstupuji jednostranně od kupní smlouvy. 
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