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Sdělení před uzavřením smlouvy
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
Paliva Větrovský s.r.o., IČ 03605035 („prodávající“)
poskytuje kupujícím tato sdělení před uzavřením smlouvy:
1. Ceny zboží a poskytovaných služeb jsou v ceníku prodávajícího či na webových
stránkách uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
Doprava zboží je poskytována zdarma.
2. Platba v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající je (podle
svého uvážení) vždy oprávněný požadovat uhrazení části nebo celé kupní ceny ještě
před doručením zboží kupujícímu, zejména při objednávkách většího rozsahu.
3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp.
internetového i telefonického připojení podle podmínek Vašeho operátora, prodávající
neúčtuje žádné další poplatky).
a) V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový kupující právo od smlouvy
odstoupit (není-li dále uvedeno jinak) bez udání důvodu, a to do doby před
započetím plnění obsahu kupní smlouvy (tzn. před uskutečněním dodávky
objednaného zboží). Nárok na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ve chvíli
převzetí zboží kupujícímu nevzniká.
4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícího o
svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního
jednání na adresu sídla anebo provozovny prodávajícího (například dopisem
zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo telefonickou
formou).
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat
odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
5. Kupující (spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy ve chvíli složení zboží
prodávajícím na místě určeném k převzetí zboží kupujícím.
6. Pro vyloučení pochybností prodávající uvádí, že v případě odstoupení od smlouvy
ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.
7. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v papírové podobě, zároveň
v elektronické

podobě v elektronickém

archívu

kupující/spotřebitelé nemají k těmto údajům přístup.
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