
§ 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - stáhnout formulář  

8.1. Kupující, který je zároveň spotřebitelem a uzavřel Kupní smlouvu na dálku, od ní může odstoupit bez udání důvodů, pokud 
prohlášení písemně učiní nejpozději do 14 dnů, s výjimkou popsanou v bodě. 8.8 Obchodních podmínek. Pro dokončení odsto-
upení stačí odeslat formulář před vypršením termínu.  Formulář pro odstoupení od smlouvy lze zaslat např: 
            1.1.37. písemně na adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski;
                1.1. 40. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: bok@skin79-polska.pl.
8.2. Vzor tohoto formuláře je obsažen v příloze č. 2 k Zákonu o Právech Spotřebitele, a je k dispozici v bodě. 11 Obchodních pod-
mínek v Internetovém Obchodě v záložce týkající se odstoupení od smlouvy Spotřebitel může použít vzorový formulář, ale není to 
povinné.
8.3. Termín odstoupení od smlouvy začíná:
            1.1.41. Pro objednávky realizované Prodávajícím, kdy Prodávající Produkt poskytuje, je povinen převést jeho vlastnictví 
(např. Kupní smlouva)- z vlastnictví Produktu Spotřebitelem nebo ním označenou třetí osobou jinou, než je dopravce a v případě 
smlouvy, která:  (1) obsahuje více Produktů, které jsou dodávány odděleně, v částech nebo v součástkách - od převzetí poslední 
části Produktu, nebo (2) spočívá v pravidelném dodání Produktů po stanovenou dobu - od nabytí prvního z Produktů;  
            1.1.42. pro jiné smlouvy – od data uzavření smlouvy.                     
8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je tato smlouva považována za neplatnou.
8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od obdržení formuláře spotřebitele odstoupit od 
smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny ním provedené platby, zahrnujíc dopravu (bez dodatečných nákladů vyplývajících z výběru 
způsobu dopravy jiného než nejlevnějšího dostupného v Internetovém Obchodě).    Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způ-
sobu platby, který použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nezažádá o jiný způsob vrácení, který není závazný a nestanoví pro 
něj žádné náklady.  Pokud Prodávající nenavrhl osobní odběr produktu zpět, může zadržet úhradu, kterou obdržel od spotřebitele 
od přijetí produktu zpět nebo od obdržení od spotřebitele potvrzení od odeslání produktu a to v závislosti na tom, v jakém pořadí 
budou tyto činnosti vykonány.
8.6. Spotřebitel je povinen okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od data, kdy zrušil smlouvu, vrátit prodávajícímu 
Produkt nebo jej osobě předat osobě oprávněné prodávajícím zboží přijímat, pokud Prodávající nenavrhl vyzvednutí Produktu 
osobně.  Pro dodržení lhůty stačí odeslat Produkt před uplynutím lhůty.  Spotřebitel může vrátit Produkt na adresu: Olzalogistic - 
Skin 79, Karvinska 1897, 737 01 Český Těšín
8.7. Spotřebitel je zodpovědný za snížení hodnoty v důsledku použití Produktu nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění závad, 
charakteristiky a fungování Produktu.
8.8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které hradí spotřebitel:
            1.1.43. Pokud spotřebitel zvolil způsob dodání Produktu jiný než obyčejný nejlevnější způsob dopravy, který je k dispozici 
v Internetovém Obchodě, potom Prodávající není povinen uhradit spotřebitelovy dodatečné náklady spojené s tímto způsobem 
přepravy.
            1.1.44. Spotřebitel je povinen uhradit bezprostřední náklady vrácení Produktu.
            1.1.45. V případě, že je Produkt službou, jejíž realizace – na výslovnou žádost spotřebitele – začala před předložením žádosti 
o zrušení smlouvy, má spotřebitel, který odstupuje od smlouvy po nahlášení této žádosti povinnost uhradit za realizaci do momen-
tu odstoupení od smlouvy.  Výše platby se vypočte v poměru k rozsahu splnění závazků, včetně smluvně sjednané ceny nebo odmě-
ny.  V případě, že je cena nebo odměna příliš vysoká, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota splněného požadavku.
8.9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku není poskytnuto spotřebitelům v případě uzavřených smluv:
            1.1.46. 1)o poskytování služeb v případě, že Prodávající vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl 
informován před zahájením služby, že po její splnění ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2), v nichž cena nebo odměna závisí 
na kolísání cen na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu, a které se může objevit ještě před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy; (3), jejichž předmětem je ještě nevyráběný Produkt vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící 
k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4), kde předmětem je rychlé se kazící Produkt, nebo Produkt s krátkou trvanlivostí; (5), 
jejichž předmětem je Produkt v uzavřených, zapečetěných obalech, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví 
nebo z hygienických důvodů, pokud byl Produkt rozbalen až po doručení; (6), jejichž předmětem jsou Produkty, které jsou po 
doručení, vzhledem k jejich povaze, neoddělitelně spojeny s jinými předměty; (7), jejichž předmětem jsou alkoholické nápoje, 
jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodávka může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota 
závisí na kolísání cen na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu; (8), v nichž spotřebitel výslovně požadoval, aby se prodávající 
dostavil osobně, aby provedl nezbytné opravy nebo údržby; Poskytne-li prodávající služby jiné, než ty, které spotřebitel požadoval 
nebo poskytuje díly jiné, než ty nezbytné k opravě nebo údržbě Produktu doplňkové služby, právo odstoupení má spotřebitel i v 
rámci dalších služeb nebo Produktů; (9), jejichž předmětem je poskytování zvukových či obrazových záznamů nebo počítačových 
programů dodávaných v uzavřeném obalu, pokud byl obal otevřen až po doručení; (10) o dodávání novin, časopisů nebo periodik, 
s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřených ve veřejné dražbě; (12) o poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, 
přepravy zboží, pronájmu auta, stravování, služeb týkajících se organizací volného času, služeb spojených se zábavnou, sportovní 
nebo kulturní událostí v případě, že v dohodě byl označený den nebo lhůta plnění; (13) o dodání digitálního obsahu, který není 
uložen na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy a poté, co Prodejce informoval spotřebitele o ztrátě práva k odstoupení od smlouvy.


