
VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ V SOULADU SE VŠEOBECNÝMI 
OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI AUTODIAGNOSTKA 
KLOC, S. R. O. A POŠLETE NA ADRESU POSKYTOVATELE.

FORMULÁŘ
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ 
OD KUPNÍ SMLOUVY

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / KUPNÍ SMLOUVY:

DATUM OBJEDNÁNÍ SLUŽBY/ZBOŽÍ: 

DATUM ČERPÁNÍ SLUŽBY / OBDRŽENÍ ZBOŽÍ (DATUM, KDY JSEM ZBOŽÍ PŘEVZAL/A): 

ČÍSLO DAŇOVÉHO DOKLADU:

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

OZNAMUJI ŽE ODSTUPUJI OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU:

AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6, Česká republika. Společnost vedená Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 179563. Společnost je plátcem DPH. Identifikační číslo: 24843369. daňové identifikační číslo:

CZ24843369. Tel.: +420 235 313 119. Fax:+420 227 077 970

ZA POSKYTOVATELE

PODPIS A DATUM

ZA OBJENDATELE

PODPIS A DATUM

ADRESA: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o.
Veleslavínská 48/39
162 00   Praha 6
Česká republika

TELEFON: +420 235 313 119

E-MAIL: skoleni@diagacademy.com

POSKYTOVATEL

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

SPOLEČNOST:

ADRESA:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNATEL

KONTAKTNÍ INFORMACE

Zákonná 14denní lhůta – Online produkt tj. digitální obsah. Pokud zakoupený Online produkt z jakéhokoliv důvodu nesplní očekávání Objednatele
(spotřebitele), má ze zákona právo na odstoupení od uzavření kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve 14denní lhůtě. Pro odstoupení od kupní
smlouvy bude Objednatel (spotřebitel) kontaktovat Poskytovatele telefonicky nebo písemně na adresách uvedených v čl. 1.6 Všeobecných obchodních
podmínek. V informaci uvede, že využívá právo odstoupení od Kupní smlouvy ve 14denní lhůtě. Přiloží pokud možno doklad nebo sdělí číslo dokladu o
koupi Online produktu nebo sdělí datum nákupu spolu s vlastní identifikací a informací, jaký Online produkt zakoupil. V opačném případě není Online
produkt předmětem reklamace a úhrada zůstane Poskytovateli v celkové výši. Objednatel (spotřebitel) nemůže, dle ustanovení § 1837 Občanského
zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy, využije-li před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy „Extra bonusy“ nebo „Bonusy“ v podobě
digitálního obsahu (formou elektronického přístupu, registrace či jejich aktivace), které je možné získat a které souhlasně získal spolu s objednaným Online
produktem. Sdělení o této skutečnosti podává Poskytovatel Objednateli (spotřebiteli) formou Všeobecných obchodních podmínek, jejichž přijetí Objednatel
(spotřebitel) před potvrzením své objednávky potvrdil. 100% garance vrácení peněz 30 dní – Vybrané Online produkty tj. digitální obsah označené tímto
označením vyjadřují, že Poskytovatel nabízí Objednateli prodloužení 14denní zákonné lhůty pro spotřebitele a rozšiřují ji o podnikatele (tj. podnikající
fyzické osoby) nebo právnické osoby (např. s.r.o. nebo a. s.) na 30denní garanci spokojenosti. Pokud zakoupený Online produkt z jakéhokoliv důvodu
nesplní očekávání Objednatele má možnost na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy distančním způsobem ve 30denní lhůtě. Pro odstoupení od kupní
smlouvy bude Objednatel kontaktovat Poskytovatele telefonicky nebo písemně na adresách uvedených v čl. 1.6 Všeobecných obchodních podmínek. Od
kupní smlouvy však nemůže Objednatel odstoupit, využije-li před uplynutím 30denní lhůty pro odstoupení od smlouvy „Extra bonusy“ nebo „Bonusy“
v podobě digitálního obsahu (formou elektronického přístupu, registrace či jejich aktivace), které je možné získat a které souhlasně získal spolu
s objednaným Online produktem. Sdělení o této skutečnosti podává Poskytovatel Objednateli formou Všeobecných obchodních podmínek, jejichž přijetí
Objednatel před potvrzením své objednávky potvrdil. Objednatel může odstoupit od Kupní smlouvy i v případě vadného plnění. Je-li Objednateli spolu se
Vzdělávací službou, Online produktem nebo Zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřená s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Objednatel je povinen
poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit Poskytovateli. Veškeré dárky jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě
kupní ceny, není-li na související webové stránce Portálu uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty Zákonné 14denní lhůty či 30denní 100% garance
vrácení peněz.

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


