
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 

Kupující: 

Jméno a příjmení ________________________________

______________ 

Adresa  ________________________________

______________ 

Telefon a email  ________________________________

______________ 

 

Prodávající: 

Lobkowicz Events Management, s. r. o. 
Se sídlem: Nelahozeves, Zámek Nelahozeves čp. 1, okres Mělník, PSČ 27751 
IČ: 26747367 
Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem, oddíl C, vložka 91183  
E-mail: eshop@lobkowicz.cz 
Telefon: +420 233 312 939 
Internetové stránky: www.eshop.lobkowicz.cz 

 

Vážení, 

dne ________________ jsem prostřednictvím vašeho internetového obchodu 

www.eshop.lobkowicz.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, 

číslo daňového dokladu (faktury) _______________________________ 

a toto zboží jsem převzal(a) dne  _______________________________ . 

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetu, tj. prostředku 

komunikace na dálku, v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuji, že odstupuji od výše 

uvedené kupní smlouvy. 

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o zaslání kupní ceny v celkové výši _________ 

Kč, ve prospěch bankovního účtu č. ______________________ nejpozději do 14 

kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy či zboží podle toho, co nastane 

později. 

 

Svým podpisem níže dále prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a 

správné. 

 

V ______________, dne __________________ 

 

______________________ 

(vlastnoruční podpis) 

 

Přílohy: 

Kopie kupního dokladu 



Poučení o způsobu vrácení Zboží: 

V případě odstoupení od kupní smlouvy jste povinen(a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

14 dnů od odstoupení od smlouvy, prodávajícímu zaslat nebo předat zboží, které jste od něho 

obdržel(a) a kterého se odstoupení týká, ledaže Vám prodávající nabídl, že si zboží sám 

vyzvedne. Prodávající Vám není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zboží 

předáte nebo prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.   

 

Zboží můžete vrátit osobně v sídle prodávajícího či v kterékoliv jeho provozovně či osobě 

pověřené prodávajícím k převzetí zboží v běžných otvíracích hodinách.  

 

Dále jste též oprávněn(a) zboží vrátit pomocí přepravní služby; v takovém případě Vám 

prodávající doporučuje, abyste zboží zaslal(a) na adresu sídla prodávajícího, tedy: 

Nelahozeves, Zámek Nelahozeves čp. 1, okres Mělník, PSČ 27751. Prodávající Vás v této 

souvislosti upozorňuje, že pokud byste zboží zaslal(a) na adresu některé z dalších provozoven 

prodávajícího, je s ohledem na umístění daných provozoven pro přepravní služby velmi obtížné 

zboží doručit, a tedy v praxi často dochází k situaci, kdy tyto služby zboží nedoručí a mohlo by 

tím dojít ke zmaření vrácení zboží z Vaší strany.  

  

 


