
Odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od 
kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které 
podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a 
video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od 
kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy 
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo 
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od 
kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od 
převzetí zboží kupujícím,. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na 
adresu provozovny prodávajícího Flegro iv, s.r.o. K.J.Erbena 111 43401 Most či na adresu 
elektronické pošty prodávajícího info@flegro.cz.  

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva 
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu předáno nebo prokazatelně odesláno do 
14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu 
vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Veškeré náklady 
spojené s navrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy hradí kupující. To platí 
i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno prostřednictvím poštovní cesty. 

4. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, 
zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající 
kupujícímu kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží odpovídající 
nejlevnějšímu způsobu dodání nabízeného prodávajícím, a to do čtrnácti (14) dnů 
následujících po dni, kdy bylo prodávajícímu doručeno odstoupení od smlouvy. Prodávající 
bez ohledu na lhůtu uvedenou v předchozí větě není oprávněn vracet kupujícímu peněžní 
prostředky, dokud zboží neobdrží anebo dokud mu kupující neprokáže, že mu zboží odeslal. 
Pokud kupující výslovně nevyjádří, že požaduje vrácení peněžních prostředků stejným 
způsobem, jakým prodávající tyto prostředky přijal, má se za to, že souhlasí se způsobem 
vrácení peněžních prostředků formou bezhotovostního převodu na bankovní účet, ze kterého 
byla uhrazena kupní cena kupujícím uhrazena, popř. na jiný bankovní účet určený kupujícím 
anebo v hotovosti v případě osobního vrácení zboží kupujícím. 

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno 
či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody 
jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně 
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pohledávka z titulu náhrady škody 
vůči kupujícímu je splatná v den následující, kdy prodávající zjistí, že vrácené zboží 
vykazuje poškození. Zápočet pohledávek dle tohoto odstavce prodávající provede formou 
emailu zaslaného na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu kupujícího, či písemně 
na adresu kupujícího uvedenou taktéž v tomto zákaznickém účtu. Do doby převzetí zboží 
kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy bez uvedení důvodu 



odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

 
 


