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Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od kupní 
smlouvy (zákonná informační povinnost prodávajícího) 
 
 
Právo odstoupit od smlouvy 
Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, máte jako kupující spotřebitel (nikoliv 
jako kupující podnikatel) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 
dnů ode dne převzetí zboží. Od smlouvy nemůžete mimo jiné odstoupit, pokud jejím předmětem byla dodávka 
zboží upraveného nebo vyrobeného dle vašeho přání. 
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat 
společnost Pikron s.r.o. se sídlem Pražská 46A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:47283777, e-mail: prodej@pikron.cz, 
tel: 475209587 formou jednostranného právního jednání (dopis, e-mail). Formulář Odstoupení od smlouvy je 
k dispozici na našich webových stránkách. Jako vzor pro vytvoření odstoupení od smlouvy můžete použít 
například tento text: 
 
Vážení, dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.pikron.cz s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž 
předmětem bylo toto zboží ........ Toto zboží jsem převzal dne ......... Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena 
pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít 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. 
Výše uvedené zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši 
...... Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. …..,  nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto 
odstoupení od smlouvy. 
 
Důsledky odstoupení od smlouvy 
Pokud odstoupíte od kupní 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). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební 
prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V 
žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo 
prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 
 
Převzetí zboží  
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete 
zpět nebo je předejte na adrese provozovny uvedené výše. 
 
Náklady spojené s vrácením zboží  
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží a odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. 
Odpovídáte 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.  
 
 
Toto poučení spotřebitele je nedílnou součástí OP společnosti Pikron s.r.o. Kupující byl s těmito OP seznámen 
před nebo při uzavření kupní smlouvy. Tímto tedy spotřebitel prohlašuje, že byl seznámen se svým právem na 
odstoupení od kupní smlouvy, byla-li sjednána pomocí prostředků na dálku. 
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