
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: ADS Centrum s.r.o  Podchýšská 224, Praha 4 – Cholupice 143 00  

Tímto prohlašuji, že odstupuji od kupní Smlouvy

uzavřené na dálku na níže uvedený zboží zakoupené ve Vašem internetovém obchodě www.solarcz.cz 

Prodávající:                                                                              

ADS Centrum s.r.o
Ke Kapličce 469, Dolní Břežany, 252 41
IČ: 02268434
DIČ: CZ02268434
E-mail: info@solarcz.cz 
Tel: + 420 702287970

Kupující :

 Datum uzavření Smlouvy:
 Číslo objednávky / faktura:
 Jméno a přijmení: 
 Ulice a číslo domu:
 Město/PSČ:

 E-mail:

 Telefon:

 Identifikace a popis zakoupeného zboží: 

Uvedení čísla (IBAN) bankovního účtu:

Poučení:

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí
zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete

zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy dříve,
než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud

jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly
předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě

nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Úhrada bude provedena
stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste uvedením IBAN čísla vašeho bankovního účtu nedaly souhlas s úhradou na
Váš bankovní účet a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného
zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět

bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Přímé náklady na
vrácení zboží Ponesete. Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte ve smyslu zákona za případné snížení

hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke
zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. 

Datum:                                                                                                                            Podpis:




