
Avantgarde PLUS s. r. o., IČ: 05173116, Jablunkovská 101, 739 61 Třinec 

 Odstoupení od kupní smlouvy

Avantgarde PLUS s.r.o.  
Jablunkovská 101  
739 61 Třinec 
 IČO: 05173116 DIČ.: CZ 05173116 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
 v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku
převzetí zboží.  

 

Chci jednostranně odstoupit od smlouvy 

 

číslo faktury, nebo objednávky:

 

a požaduji vrácení uhrazené částky za zbož
obchodu  

 

na účet číslo: ……………………………….............................

 

……………………………………………………………….….. 

*při využití této varianty budou účtovány skutečné náklady spojené s výměnou zboží 

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním 
neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití,
kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. 
na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
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Odstoupení od kupní smlouvy 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího 
v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku-odstoupeni od smlouvy do 14 dní od 

pit od smlouvy ze dne:……………………………………

bo objednávky: …………………………………………………………………

a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a náklady na dodání zboží z internetového 

………………………………...................................................... nebo požaduji výměnu za jiné zboží 

……………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………

užití této varianty budou účtovány skutečné náklady spojené s výměnou zboží  

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním 
by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, 

četně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. 
na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

                                                                                                                                          ………………………………………………. 

                                                                                                                                            Datum a podpis

info@avantgardeplus.cz 

odstoupeni od smlouvy do 14 dní od 

…………. 

…………. 

í a náklady na dodání zboží z internetového 

nebo požaduji výměnu za jiné zboží  

…………………………………………………………………………………  

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním 
mělo by být nepoškozené, 

četně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží 

……………………………………………….  

Datum a podpis 



Avantgarde PLUS s. r. o., IČ: 05173116, Jablunkovská 101, 739 61 Třinec 

 

Níže uvedený štítek nalepte na balík jako adresu příjemce:
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Níže uvedený štítek nalepte na balík jako adresu příjemce: 


