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Úvodní poznámka k právu spotřebitele na zrušení smlouvy:

Po Vaší objednávce zboží v online obchodě firmy Felder KG bude Vaše objednávka - podle povahy zboží - odeslána 
jako balík (= zboží, které lze odeslat jako balík) a/nebo prostřednictvím spediční služby (= zboží, které nelze odeslat 
jako balík).

Příslušná informace o zrušení smlouvy se řídí tím, zda jste objednané zboží obdrželi jako balík a/nebo prostřednic-
tvím spediční služby. Informace o zrušení smlouvy u zboží, které lze odeslat jako balík, platí tehdy, jestliže jste svou 
objednávku obdrželi jako balík. Informace o zrušení smlouvy u zboží, které nelze odeslat jako balík, platí tehdy, 
jestliže jste svou objednávku obdrželi prostřednictvím spediční služby. Jestliže je objednávka dodána jako balík 
spediční službou a Vy chcete zrušit celou objednávku, vztahují se na tento případ obě prohlášení o zrušení smlouvy.

U zrušení smlouvy se prosím řiďte informací o zrušení smlouvy, která se vztahuje k Vaší objednávce, a vyznačte to 
zatržením políčka na začátku příslušné informace o zrušení smlouvy.
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Chci použít následující informaci o zrušení smlouvy u zboží, které lze odeslat jako balík. (Prosím, zakřížkujte)

INFORMACE O ZRUŠENÍ SMLOUVY u zboží, které lze odeslat jako balík

Právo na zrušení smlouvy

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení smlouvy činí čtrnáct dní ode 
dne, kdy jste toto zboží převzali Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem. Právo na zrušení smlouvy 
uplatníte tak, že nás, firmu Felder KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Rakousko, telefon: + 43522358500, 
fa: + 43522356130 e-mail: info@feldershop.com, informujete o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu prostřednictvím 
jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete k tomu využít následující 
vzorový formulář pro zrušení smlouvy, jehož použití však není závazné. K dodržení lhůty pro zrušení smlouvy stačí 
odeslat sdělení o uplatnění práva na zrušení smlouvy před uplynutím lhůty pro zrušení smlouvy.

Vzorový formulář pro zrušení smlouvy

(Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a odešlete ho na naši adresu.)

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
6060 Hall in Tirol, Österreich
Č. faxu: +43 5223 56130
E-mail: info@feldershop.com

Tímto ruším/e (*) mnou/námi (*) uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží (*)
/ poskytnutí následujících služeb (*)

Objednáno dne (*) / dodáno dne (*)
Jméno/a spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při sdělení v papírové podobě)
- Datum

-------------------------------
(*) Nehodící se škrtněte. 
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Důsledky zrušení smlouvy

Jestliže zrušíte tuto smlouvu, musíme Vám neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno 
sdělení o zrušení této smlouvy, vrátit veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů spojených s dodáním 
(s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste zvolili jiný druh dopravy, než byl námi doporučený nej-
výhodnější standardní způsob dopravy). K tomuto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při 
původní transakci, ledaže bychom se s Vámi výslovně dohodli jinak; v žádném případě Vám za toto vrácení nebude-
me účtovat úhradu. Obdrženou částku nemusíme vrátit, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám neprokážete, 
že jste zboží odeslali, v závislosti na tom, který z těchto případů nastal dříve. Jste povinni neprodleně, v každém 
případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení smlouvy, odeslat nebo předat zboží 
naší firmě na adrese KR-Felder-Straße 6060 Hall in Tirol, Österreich. Lhůta je dodržena, pokud jste zboží odeslali 
před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Případnou ztrátu hodnoty zboží jste povinni nahradit pouze tehdy, když tuto ztrátu 
hodnoty lze na základě zkoušek vlastností a funkce zboží přičíst nesprávnému zacházení z Vaší strany.

Konec informace o zrušení smlouvy

Právo na zrušení smlouvy podle § 312g odst. 2 občanského zákoníku (BGB) nepřísluší u dodávek zboží, které je 
zhotoveno podle specifikace zákazníka nebo jednoznačně přizpůsobeno jeho osobním potřebám, a nenáleží ani u 
dodávek zboží, pokud toto zboží bylo po dodání na základě svých vlastností neoddělitelně smíšeno s jiným zbožím. 
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