
Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1. Do 14 dní máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Táto lehota končí uplynutím 14 dní
odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba odlišná od prepravcu prevezme tovar, alebo

a) posledný kus tovaru, ak objednáte v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané
samostatne,

b) poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí,
alebo

c) prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dohodnutá pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

1.2. Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením vykonaným voči spoločnosti
unitechnic.cz s.r.o., U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha, Česká republika (kontaktný
telefón +421 850 001 002, e-mail reklamace@uni-max.cz), napríklad listom zaslaným prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb, alebo e-mailom. Môžete pritom použiť aj priložený Vami
vyplnený a Vami následne odoslaný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou
povinnosťou. V takomto prípade Vám vždy a bez zbytočného odkladu potvrdíme v textovej podobe
jeho prijatie.

1.3. Aby bola dodržaná vyššie uvedená lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať
odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo
dňa, keď nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby (finančné prostriedky),
ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých
v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako nami ponúkaný najlacnejší spôsob
štandardného dodania). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste
použili na vykonanie počiatočnej transakcie, ak ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade Vám
tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až potok, ako vrátený tovar dostaneme, alebo ak
preukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy,
zašlite späť alebo ho odovzdajte na adrese unitechnic.cz s.r.o., Hlavní 29, 277 45 Úžice, Česká
republika, v pracovné dni 7.30 – 16.00, kontaktná osoba Renáta Schejbalová, s výnimkou, ak sme Vám
ponúkli, že si tovar sami vyzdvihneme. Lehota je zachovaná, ak nám odošlete tovar späť pred
uplynutím 14 dní.

2.3. Znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť
vrátený z dôvodu svojej povahy obvyklou poštovou cestou.

2.4. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku manipulovania s týmto
tovarom inak, než je nutné na to, aby ste sa oboznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou
tovaru.



Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Dodávateľ:
unitechnic.cz, s. r. o.
U Vysočanského pivovaru 701/3
190 00 PRAHA 9 – Vysočany
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 27425134
DIČ: CZ27425134

Vyplňte tento formulár iba v prípade, ak chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Adresát (predávajúci):
unitechnic.cz, s. r. o.
U vysočanského pivovaru 701/3
190 00 PRAHA 9 – Vysočany
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 27425134
DIČ: CZ27425134
Tel: + 420 266 190 190
Mail: obchod @khnet.cz

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy o nákupe tohto
tovaru.

Dátum objednania tovaru

Meno a priezvisko
kupujúceho

Adresa kupujúceho

Dátum

Podpis kupujúceho




