
PŘÍLOHA Č. 1 OBCHODNÍCH PODMÍNEK SPOLEČNOSTI SCE s.r.o. 

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od Smlouvy 

1. Právo na odstoupení od smlouvy 
1.1. Máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená 

třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete Zboží. 
1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy 

informovat SCE s.r.o. se sídlem Englišova 1884/49, Předměstí, 746 01 Opava, formou 
jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, nebo e-mailem na adresu info@curapil.cz). Můžete použít přiložený vzorový 
formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Do vyjádření uveďte adresu pro 
doručování, telefon a e-mail. 

1.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před 
uplynutím příslušné lhůty. 

1.4. Vrácené Zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné. Odstoupit nelze od Smlouvy, 
bylo-li předmětem Smlouvy Zboží, které bylo upraveno dle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu, Zboží, 
které podléhá rychlé zkáze, případně Zboží, u něhož byl porušen obal, a proto není možné jej z 
hygienických důvodů vrátit. K vrácenému Zboží doporučujeme přiložit: kopii dodacího listu a 
faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi Zboží; písemné 
vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení 
peněz (převod na účet, nebo poštovní poukázka).  
 

2. Důsledky odstoupení od Smlouvy 
2.1. Pokud odstoupíte od 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. Náklady spojené s vrácením Zboží nesete Vy.  
2.3. Platbu vrátíme po obdržení vráceného Zboží nebo prokážete-li, že jste Zboží odeslal(a) zpět, podle 

toho, co nastane dříve. 
2.4. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, 

zašlete zpět nebo je předejte na adrese SCE s.r.o. se Englišova 1884/49, Předměstí, 746 01 Opava. 
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete Zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete 
přímé náklady spojené s vrácením Zboží. 

2.5. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, 
než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. 

 

(V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte následující formulář) 

  



ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Adresát:  SCE s.r.o. se sídlem Englišova 1884/49, Předměstí, 746 01 Opava 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy: 

 

 

 

Datum: 

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): 

Datum objednání a obdržení: 
 

Číslo objednávky: 
 

Vaše jméno a příjmení: 
 

Vaše adresa: 
 

Název Zboží, počet vrácených kusů: 
 

Zaplacenou cenu vrátit na účet č.: 
 


