
Formulář pro odstoupení od smlouvy 
podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník   

 
Spotřebitel: 
 
Jméno a příjmení:    …………………………………………………………..….. 
 
 
Adresa:      …………………………………………………………..….. 
 
 
Telefonní číslo:     ……………………………………………………….….….. 
 
 
E-mail:      ……...………………………………………………….…… 
 
 
Číslo účtu, na který žádám vrátit peníze:  ……………………………………………………………… 

(dále jen „spotřebitel“) 
 
Prodávající: 

Společnost: SEGURO s.r.o.,  
Se sídlem: Mliekarenská 16010/5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 45363048 
DIČ:  2022972875  
IČ DPH:  SK2022972875,  
tel. č.: +421 905 269 275 
e-mail: martina@chiclovely.cz  
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č.: 63002/B 

 
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu, která vznikla na základe:  
 
 
objednávky č.: ……….…..….……., ze dne: ……………………….., faktura číslo: ……………………………., 
 
 
jejímž předmětem byl nákup zboží: ………………………………………………………………………………... 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
V ............................................................, dne  ............................................................ 
 
 
 
 
............................................................        
 podpis spotřebitele 
 
 



Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 
 

Právo odstoupit od smlouvy 
Do 14 dnů máte právo od této smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Lhůta 14 dnů na odstoupení od smlouvy 
běží ode dne uzavření smlouvy, resp. ode dne převzetí zboží. Pro platné odstoupení je potřebné o této skutečnosti 
informovat v stanovené lhůtě podnikatele dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem. Pro uplatnění práva můžete 
použít formulář o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje 
odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupíte-li od téhle smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od 
smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodáni (kromě dodatečných nákladů vzniklých v 
důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi 
nabízený), které jsme od vás na základě smlouvy přijali.  Pro vrácení plateb použijeme stejný platební 
prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak.  

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co 
nastane dříve. 

Pro případ odstoupení od smlouvy, ponesete náklady spojené s vrácením zboží vy.  

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je 
nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

 


