Oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy
do 14 dní od převzetí zboží *)
Kupující (spotřebitel **):
Jméno: .........................................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)
Adresa: ............................................................................................................................
Adresa skladu pro zaslání odstoupení od kupní smlouvy a pro vrácení zboží:
CATERING PETRICARD 2000 s.r.o.
Čtyřkoly 149, 257 22 Čerčany
Číslo prodejního dokladu: ..............................................................................................................
Číslo objednávky: ...........................................................................................................................
Dne ***) ____________ jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu https://www.all-in-pokershop.cz/
s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo
(identifikace zboží) ___________________________________________________________.
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, využívám svého práva podle ustanovení §
1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto
oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši
___________ Kč (včetně poštovného placeného při nákupu) ve prospěch mého bankovního účtu
č. ______________________________________, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto
odstoupení od smlouvy. Kupní cena bude navrácena po potvrzení opravného daňového dokladu, který bude
zaslán poštou popřípadě e-mailem vedeným v objednávce. ****)
....................................................................
Datum a podpis kupujícího spotřebitele
....................................................................
Datum a podpis prodávajícího
Přílohy: Kopie kupního dokladu
*) Odstoupení

od kupní smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti.
***) Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží. Odstoupení od smlouvy je
účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
****) Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Zboží nemusí být vráceno v
originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité,
avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
**)

Catering Petricard 2000 s.r.o., V dolině 1515/1b, PRAHA 10 - MICHLE, 101 00 PRAHA 101, IČO: 25723448, DIČ: CZ25723448, Společnost je
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 64430. Bankovní spojení: Banka: MONETA Money Bank a.s.,
Číslo účtu: 163152973/0600, Číslo účtu IBAN: CZ0406000000000163152973, SWIFT kód BIC: AGBACZPP

EmaiL: reklamace@all-in-pokershop.cz
GSM: +420 602335370
Tel: +420 317729621
Web: https://www.all-in-pokershop.cz/

