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  NextLevel, d.o.o. 
  Ponoviška cesta 11D 
  SI-1270 Litija 
  Slovinsko 
  info@peachystore.cz 

 

 

FORMULÁŘ: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ DO 14 DNŮ 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními práva EU mají zákazníci lhůtu 14 dnů na to, aby informovali 
společnost o svém odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo 
obchodní prostory, aniž by byli povinni toto odstoupení zdůvodnit. 

Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím formulář a odešlete jej na: 

NextLevel, d.o.o. - RETURNS, Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko nebo e-mailem 
info@peachystore.cz. 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka 

Základní informace: 

Celé jméno zákazníka: _______________________________________________________________ 

Adresa zákazníka: ________________________________________________________________ 

Telefonní číslo zákazníka: _______________________________________________________ 

E-mailová adresa zákazníka: 
____________________________________________________________ 

Informace o prodávajícím: 

NextLevel, d.o.o. 
Ponoviška cesta 11D 
SI-1270 Litija 
Slovinsko 
info@peachystore.cz 
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Podpisem tohoto formuláře zaručujete, že jsou všechny údaje správné, a dovolujete nám je použít ke zpracování a vrácení. 
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Informace o produktu: 

 
Chci odstoupit od smlouvy na následující položku/položky: 

__________________________________________________________________________________ 

Datum obdržené faktury za položku: ____________________________________________________ 

Číslo faktury: _______________________________________________________________________ 

Číslo objednávky: ____________________________________________________________________ 

Žádám o: 

1. Vrácení peněz 
2. Výměnu produktu 

Vrácení peněz (pokud jste vybrali vrácení peněz) 

Celá kupní cena bude zákazníkovi vrácena stejným způsobem platby, jaký použil zákazník v době 
nákupu, s výjimkou případů, kdy zákazník bezpodmínečně požaduje vrácení peněz jiným způsobem 
platby, a pokud zákazník v tomto případě nenese žádné náklady.  

Požaduji, aby byla kupní cena vrácena na můj bankovní účet s následujícími údaji: 

 

Předčíslí: ______________________________________________________________________ 

 

Číslo účtu: ______________________________________________________________________ 

 

Kód banky: ______________________________________________________________________ 

 

Název banky: ______________________________________________________________________ 

 

 

Podpis zákazníka                                                                                                     Místo a datum: 

______________________      ________________________ 
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