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Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a vzorový formulář pro odstoupení od 

smlouvy  
 

Informace pro Spotřebitele/Právo odstoupit od smlouvy 
 
 1.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 
čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Garance IM BUSINESS s.r.o., je 30dnů. V případě, že předmětem Kupní smlouvy 
je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. 
Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto 
odstavci.  
 
1.2 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení 
kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody. 
 
1.3 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo 
opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel 
povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.  
 
1.4 V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit Spotřebiteli dané Zboží bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od dané 
Kupní smlouvy. 
 
1.5 Pokud Spotřebitel na základě Kupní smlouvy obdržel Zboží tvořené movitými věcmi, je povinen je bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli 
nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud budou 
movité věci odeslány Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.  
 
1.6 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným 
způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.  
 
1.7 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy je nedílnou částí tohoto poučení 
 
1.8 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou 
Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy 
eshop@muckynutz.cz. 
 

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).  
2.2. 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. 
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Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 
 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 
IM BUSINESS s.r.o. 
WWW.MUCKYNUTZ.CZ     
Žernovník 94, Žernovník 67921 – adresa pro vrácení  
e-mailová adresa eshop@muckynutz.cz 
 
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu 
tohoto zboží: 
 
 
 
Datum objednání (*) /datum obdržení (*):  Číslo objednávky:  

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:  Číslo prodejního dokladu (FV xxxx) 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:   Bankovní účet pro vrácení kupní ceny: 

Datum: 
 
 
 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
 
 
----------------------------------------- 
Důvod odstoupení od smlouvy  
 

 Nový výrobek mi nevyhovuje  Výrobek mi došel poškozený  
 

Zásilka mi došla nekompletní   Doručili jste mi jiný výrobek 
 

Jiné      (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 
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