
Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů 
 
u společnosti Clever Store s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46 Praha 8, 168 00 IČ: 03565441, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 233692 
 
E-mail: info@cleverstore.cz  
 
Tímto oznamuji/jeme, že odstupuji/jeme od smlouvy o koupi tohoto zboží:  
 
Specifikace zboží, ohledně kterého se odstupuje: __________________________________  
IMEI zboží: _______________________________ 
Číslo objednávky: ____________________________  
Vaše údaje: Jméno a příjmení _____________________________________ 
Telefon _______________________________  
Email __________________________________  
 
Kupní cenu včetně nákladů, prosíme, vrátit:  
na bankovní účet číslo: __________________________________ 
 
Zboží prosíme zašlete na adresu:  
Clever Store s.r.o. 
Pobřežní 249/46  
Praha 8, 168 00 
 
a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží nezasílejte na dobírku. Nebylo by 
přebráno. Do balíku přidejte fakturu a vyplněný tento formulář Odstoupení od smlouvy. 
 
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení odstoupení od 
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode 
dne, kdy obdržíme vrácené zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání 
(kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání a platby, který je 
jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).  
Vrácené zboží musí být ve stejném stavu jako při převzetí - nepoužité, včetně veškerého příslušenství, 
nepoškozené a funkční včetně prodejního obalu, schopné dalšího prodeje. Pokud tomu tak není, 
společnost Clever Store s.r.o. má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených 
s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou 
poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. 
 
Důvod vrácení zboží:  
☐ Zboží mi nevyhovuje  
☐ Zboží je poškozeno  
☐ Zboží nesouhlasí s popisem na webu  
☐ Doručeno jiné zboží  
☐ Jiný důvod – prosím uveďte jaký 
 
Jméno a příjmení spotřebitel: _______________________________________  
Datum: _______________________  
Podpis :_____________________________ 


