
VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Právo odstoupit od smlouvy 

 

1.1  „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“ 

 

1.2  „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode 

dne následujícího po dni uzavření smlouvy.“ 

 

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém 

odstoupení od této smlouvy informovat obchodní společnost 

EURODRAŽBY.CZ a.s., se sídlem Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8, 

identifikační číslo: 29135419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20776, číslo telefonu: 

234769000, adresa elektronické pošty: info@autodrazby.cz, formou 

jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). 

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není 

to však Vaší povinností.“ 

 

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat 

odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“ 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 

 

2.1 „Pokud odstoupíte od této 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.“ 
  



VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od 

smlouvy o uživatelském účtu a ověření totožnosti uživatele) 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy o uživatelském účtu webu – www.autodrazby.cz 

 

Adresát: EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 181 00 Praha 8, IČ: 29135419 

telefon: 234769000, adresa elektronické pošty: info@autodrazby.cz 

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od  Smlouvy o 

uživatelském účtu a ověření totožnosti uživatele. 

 

 

- Jméno a příjmení uživatele/uživatelů: 

 

…................................................................................................... 

 

 

- Adresa uživatele/uživatelů:: 

 

…................................................................................................... 

 

…................................................................................................... 

 

- Registrační mail:  …...................................................................... 

 

- Podpis /y : 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

 

…................................................................................................... 

 

 

- Datum: ….................................. 

 

 

 

 


