
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu § 7 a nasl.Zákona č. 102/2014 Sb. o 
ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku 
nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o změně některých zákonů. 
 
Prodávajíci:  
Obchodní jméno: PUBLIX s.r.o.  
Ulice a číslo: Moyzesova 36,  
Město: Košice  
PSČ: 040 01 Košice  
Sídlo: průmyslový areál Šalgovík, Sekčovská 87, Prešov 080 01  
Telefón: +420773471140  
E-mail: tvoje@nutiva.cz 
IČO: 46 918 868  
DIČ/IČ DPH: SK 202 364 7098 
 
Kupujíci: 
Jméno a Příjmení*: ........................................................................................................ 
Ulice a číslo*: ................................................................................................................... 
Město*: ........................................................................................................................... 
PSČ*: ................................................................................................................................ 
Telefón: ........................................................................................................................... 
e-mail: .............................................................................................................................. 
 
Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od: 

 
- uzavřené kupní smlouvy 

- smlouvy o poskytnutí služby 

 

Poznámka: (nehodící se škrtněte) 

Předmět smlouvy byl zakoupen prostřednictvím internetové stránky ..................................... .Dne .... 

................................ mi byla zaslána potvrzená objednávka číslo ............ ...................... a zboží mi bylo 

doručeno dne (den převzetí) * .................. ..................., číslo faktury ............................ .................... 

 

Žádám proto o vrácení: 

- plné hodnoty faktury (všechno fakturováno zboží je předmětem odstoupení od smlouvy)  

- částečné hodnoty faktury (pouze určitá část z zboží je předmětem odstoupení od smlouvy) 

 

Poznámka: (nehodící se škrtněte) 

Název vráceného předmětu smlouvy a počet kusů (pouze pokud vracíte jen část předmětu smlouvy): 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

mailto:tvoja@nutiva.sk


............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................  

Požadovaná hodnota k vrácení: .......................................... *  

Požadovanou částku mi vraťte převodem na účet: 

IBAN................................................................................................................................... 

Součástí zásilky je: 

 

- Odstoupení od smlouvy 

- Zboží, pokud je předmětem odstúpenia 

- Faktúra 

- Příslušenství (pokud je předmětem odstoupení zboží) 

 

Poznámka: (nehodící se škrtněte) 

Pokud zboží není součástí zásilky, beru na vědomí skutečnost, že prodávající není povinen vrátit peníze 

do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, do momentu dokud mu není dodaný tovar nebo 

dokážu zaslání tohoto zboží. 

 

Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení jsem povinen / povinna zaslat zboží prodávajícímu. 

V ................................................................, dne ..................................  

 

..................................................... 

Podpis  

 

Hvězdičkou (*) označená pole jsou povinné. Slovo “zboží” může být nahrazeno slovem “služba” bez 

nutnosti úpravy textu. 

 
 

 


