Příloha č. 1 k Všeobecným obchodním podmínkám obchodní společnosti ILBIRS s.r.o.
IČ : 26692350
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
(vyplňte formulář a zašlete jej prodávajícímu pouze v případě, že chcete využít svého
práva spotřebitele na odstoupení od uzavřené smlouvy i bez uvedení důvodů)
Kupující:
Jméno a příjmení: ………………………
Adresa: …………………………
Číslo daňového dokladu: …………………………
Datum objednání zboží: ……………………….
Datum dodání a převzetí zboží : ……………………..
Kontaktní údaje (telefon a email): ……………………..
Adresát :
ILBIRS s.r.o.
IČ : 26692350, DIČ : CZ26692350
se sídlem Gorazdova 335/14, Praha 2, PSČ : 120 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87704
tel: 734188891
email: info@ebruart.cz
Doručovací adresa :
ILBIRS s.r.o.
Gorazdova 335/14, Praha 2, PSČ : 120 00
Vážení,
dne ……. jsem na Vašich internetových stránkách www.ebruart.cz s Vámi prostřednictvím
prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl .................
Uvedený produkt mi byl doručen dne ....... doklad o koupi (faktura č. ....).
Vzhledem k tomu, že výše uvedený produkt nenaplnil má očekávání, využívám svého práva
a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí
zboží bez uvedení důvodu odstupuji, (alternativně: v zákonné lhůtě 1 roku a čtrnácti dnů,
neboť jste mě v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) NOZ řádně nepoučili o právu od
smlouvy odstoupit).
Produkt Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o
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poukázání kupní ceny ve výši .............. Kč, včetně poštovného a balného ve výši ............
Kč, které jsem při koupi výše uvedeného televizoru zaplatil ve prospěch Vaší společnosti.
Peněžní částku v celkové výši........................... Kč poukažte bez zbytečného odkladu
nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na účet č. ....................................
vedený u ...................................
Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji
S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)
V .................... dne .........................
Přílohy: Kopie daňového dokladu
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