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Jméno a příjmení: .............................................................................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................................................................
Místo: .............................................................................................  PSČ: ......................  

Číslo objednávky: .........................................................................
Číslo faktury: .................................................................................
Datum dodání zboží: .....................................................................

Kupující bere na vědomí níže uvedené podmínky pro vrácení zboží:
Náklady spojené s navrácením zboží ponese spotřebitel. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím 
vyplnění a odeslání tohoto formuláře formou e-mailu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.
Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu 
vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající 
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše 
uvedeného zboží jež vám zároveň s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny na můj 
bankovní účet číslo:

Formulář oznámení o odstoupení
od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů

při uzavření smlouvy na dálku
Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské 

činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

katalogové číslo 
výrobku cena bez DPH počet ks

Vrácené zboží:

Kupující – spotřebitel:

Datum: ..................................................                   Podpis: ..................................................

Vyplněný formulář včetně příloh zašlete na e-mail: svc@svcgroup.cz
Provoz / Manufacturing plant: Průmyslová zóna Vysokov 179, 547 01 Náchod, The Czech Republic

Poznámka:

Odůvodnění vrácení zboží (tažné zařízení a elektropřípojka):

Na základě normy EU EHK55-R, ISO 9000 a evidence typových listů na Ministerstvu Dopravy ČR/SR nemůžeme bez ud§n² dŢvodŢ
převzít vámi vrácené zboží Tažné zařízení a Elektropřípojku. Na další zboží z našeho e-shopu se toto nařízení nevztahuje.
Z důvodu znemožnění zhotovení falsifikátu a dohledatelnosti typových listů či výrobních čísel, které byli součástí naší dodávky, a na základě
vašeho požadavku navrácení budou tato čísla vyřazena z evidence jak u SVC GROUP, tak na příslušných úřadech a MDČR/MDSR.
Původní evidenční čísla budou uložena s tímto dokumentem v kartě odběratele, který odstoupil od koupě.
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