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Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

1. Právo odstoupit od smlouvy 
1.1 Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni 

uzavření smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím zboží.  

1.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy informujte naši společnost Butta Trade s.r.o., IČ: 028 50 109, písemně e-

mailem nebo dopisem. Kontaktní údaje najdete na webové stránce www.buttatrade.cz. Můžete použít vzorový 

formulář pro odstoupení od smlouvy. 

1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před 

uplynutím příslušné lhůty. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 
2.1 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. 

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze 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. Součástí zboží je i obal a veškeré příslušenství, jejich nedodání nebo poškození výrazně 

snižuje hodnotu zboží. 

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. 

Oznámení o odstoupení od smlouvy  
Adresát: Butta Trade s.r.o., IČ: 028 50 109 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy, která vznikla při nákupu tohoto zboží. 

Název produktu: 

Číslo faktury: 

Datum nákupu: 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

Číslo účtu: 

Důvod vrácení (nepovinné – pro zlepšování kvality našich služeb): 

http://www.buttatrade.cz/

