Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1.Do 14 dnů máte právo odstoupit od 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
AQUA AUREA, s.r.o.
Klapkova 51
182 00
IČ: 25613138
DIČ: CZ25613138
zápis v obchodním rejstříku, vedeného Městským. Soudem v Praze v odd. C, vložka
54839

Kontaktní telefon: +420 284 690 844, +420 775 554 044,
fax +420 284 690 844,
mail: obchod@aqua-aurea.cz,
formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není
to však Vaší povinností.
1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat
odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
1.5. Odstoupíte - li od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro
svou povahu obvyklou poštovní cestou.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1. Platbu prodávající vrací včetně nákladů, které jste vynaložil(a) na
dopravu zboží od prodávajícího k Vám. Jestliže jste zvolil(a) jiný, než
nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající
náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému
způsobu dodání.
2.2. Platbu prodávající navrátí až po obdržení vráceného zboží, nebo
prokážete - li, že kupující zboží odeslal nebo dopravil zpět prodávajícímu,

podle toho, co nastane dříve. Platba je prodávajícím vrácena obvykle
bankovním převodem na Váš účet. Prodávající Vás vyzve, a to obvykle
písemnou cestou k tomu, abyste svůj bankovní účet v zájmu bezpečnosti
potvrdil(a). Můžete požádat o úhradu formou poštovní složenky, či v
hotovosti na prodejně prodávajícího.
2.3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo
k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:
AQUA AUREA, s.r.o.
Klapkova 51
182 00 Praha 8
Prodejní doba Út a Čt 14:00 – 18:00 hod.
Mimo prodejní dobu od Po do Čt po telefonické dohodě
na tel: +420 775 554 044
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před
plynutím 14 dnů. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.
2.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s
tímto božím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou
a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

