
Příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu 
 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

I. Právo odstoupit od smlouvy 
 
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 
 
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, 
kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 
 
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy 
informovat společnost KONTAKT – služby motoristům, spol. s r.o., IČ: 45538514, se sídlem Svobodova 
2050, Turnov, PSČ 511 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 
1795, e-mailová adresa: oleje@kontaktoil.cz, formou jednostranného právního jednání (například 
dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový 
formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.  
 
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy 
před uplynutím příslušné lhůty. 
 

II. Důsledky odstoupení od smlouvy 
 
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů 
ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás 
obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného 
způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení 
plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, 
pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu 
vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co 
nastane dříve. 

 
2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této 
smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese společnosti KONTAKT – služby motoristům, spol. s 
r.o., se sídlem Svobodova 2050, Turnov, PSČ 511 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám 
odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 
Maximální náklady jsou odhadované ve výši 200,- Kč. 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. 
 

III. Podmínky vrácení zboží 
 

• Kupující je povinen vrátit zboží čisté, nepoškozené, nemontované a v ochranném krytu, ve stavu v 
jakém bylo kupujícímu předáno; 
 

• Ochranný kryt a zboží musí být kupujícím zabaleny tak, aby samotný ochranný kryt a zboží nebyly 
polepeny štítky z přepravy, nebyly popsány či přelepeny jinou páskou než průhlednou; v případě, 
že dojde k porušení výše uvedeného ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat po 
kupujícím úhradu částky odpovídající snížení hodnoty věci, resp. náhrady škody kupujícím 
způsobené (ve většině případů se částka pohybuje kolem 20% kupní ceny); 

 



• V případě, že kupující nevrátí zakoupené zboží prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení 
od smlouvy, avšak zboží doručí prodávajícímu po uplynutí této lhůty, prodávající si vyhrazuje právo 
takové zboží nepřijmout nebo může po kupujícím požadovat uhrazení stornopoplatku v min. výši 
10 % z ceny zboží, s čímž kupující výslovně souhlasí. 

 
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží 
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní 
cestou. 
 


