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Formulář k odstoupení od smlouvy 

Tento formulář můžete odeslat poštou nebo emailem 

• Poštou: Bakker.com, Dělnická 390, 536 32 Pardubice 2 

• Emailem: info.cz@bakker.com  
 

   Zákaznické číslo:    Číslo faktury:  Datum fakturace: 

   Jméno:  

   Adresa:  

   PSČ + Město:  

 
Chci využít svého práva na odstoupení od smlouvy na základě smluvních podmínek o nákupu, a to 
následujícího zboží ( tyto informace naleznete na své faktuře ): 

   Katalogové číslo/a:  

 

 

   Podpis:  

  

  Datum:  

 
Podrobné informace o možnosti odstoupení od smlouvy najdete ve Všeobecných smluvních podmínkách,   
viz.níže. 

 
   4. Právo na odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) 

4.1 Jste-li spotřebitelem, do 14 dnů od (i) obdržení zboží nebo (ii) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží 
nebo dodání několika částí, nebo (iii) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, máte právo 
odstoupit od smlouvy (objednávku zrušit). Pokud si budete přát využít právo na odstoupení od smlouvy, využijte prosím vzorový formulář pro 
odstoupení od smlouvy. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete se obrátit na oddělení zákaznické podpory, které po vás bude požadovat číslo 
zákazníka a číslo objednávky. Nevracejte prosím zboží společnosti Bakker dříve, než obdržíte pokyn, abyste tak učinili (společnost Bakker vždy 
zaručuje kvalitu svého zboží a vzhledem k jeho povaze není často možné jej opětovně použít). Společnost Bakker usiluje o to, aby zbytečně 
nezatěžovala životní prostředí. Pokud se rozhodnete zboží vrátit, musí být odesláno pokud možno v původním obalu na adresu uvedenou na 
faktuře. Společnost Bakker vám následně vrátí vaši platbu, a to včetně případné ekologické daně a nákladů na poštovné. Platbu není společnost 
Bakker povinna vám vrátit dříve, než od vás obdrží zboží nebo než prokážete, že jí bylo zboží odesláno. 
 
4.2 Klient je zodpovědný za přímé náklady na vrácení produktů. 
 
4.3 V době, kdy má klient nárok na uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, zajistí řádné zacházení s produktem i jeho obalem. Klient rozbalí 
nebo použije produkt pouze v míře nezbytné k určení povahy, vlastností a fungování produktu. Základní myšlenkou je, že by měl klient s 
produktem zacházet a kontrolovat jej stejným způsobem jako v obchodě.  
 
4.4 Klient je zodpovědný za jakékoli snížení hodnoty produktu v důsledku zacházení, pokud nejednal v souladu s předchozím odstavcem. 

    4.5 Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo    
    dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. V takovém případě vás bezodkladně informujeme prostřednictví emailové adresy     
    uvedené v objednávce a vrátíme vám ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně 
    nákladů na balení a dodání, které jsme od vás přijali, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem, který určíte. 

tel://00420-4-91009191/
mailto:info.cz@bakker.com
mailto:klantenservice.nl@bakker.com
mailto:klantenservice.nl@bakker.com
mailto:info.cz@bakker.com
mailto:klantenservice.nl@bakker.com
mailto:klantenservice.nl@bakker.com

