VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD UZAVŘENÉ SMLOUVY
Poskytovatel:
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10
IČ: 48150029
DIČ: CZ48150029
doručováno na adresu:

Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová

Vyberte jednou z následujících možností:

o
o
o
o
o

Odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací
Odstoupení od Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací
Odstoupení od Kupní smlouvy na prodej přijímacího zařízení
Odstoupení od Smlouvy o výpůjčce zařízení
Odstoupení od Nájemní smlouvy – pronájem přijímacího zařízení

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od výše uvedené Smlouvy/Dodatku
uzavřeného mezi Poskytovatelem (uvedeným v záhlaví) a Uživatelem:
jméno a příjmení/obchodní firma

bytem/sídlem

datum narození/IČ

ze dne
Adresu odběrného místa vyplňte pouze, pokud se liší od bytu/sídla Uživatele
adresa odběrného místa

Důvod odstoupení od smlouvy
- nepovinný údaj
po
o
po
_______________________________
Dne
o

__________________________________
podpis Uživatele

Poučení o právu odstoupit od uzavřené Smlouvy/Dodatku:
Od uzavřené Smlouvy nebo Dodatku máte právo odstoupit v případě, že jste dle příslušných právních předpisů spotřebitelem a k uzavření
Smlouvy nebo Dodatku došlo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefonicky, e-mailem) nebo mimo prostory obvyklé pro
podnikání Poskytovatele (např. při obchodní akci), a to do 14 dnů ode dne uzavření takové Smlouvy nebo Dodatku. Tato lhůta je zachována,
když je odstoupení poslední den lhůty alespoň odesláno, a to buď e-mailem, nebo prostřednictvím využití poštovních služeb.
Pokud Vám byly služby s Vaším souhlasem poskytovány ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy nebo Dodatku, jste povinni zaplatit nám
poměrnou část ceny za poskytované služby.
Odstoupením od Dodatku budou naše služby ode dne účinnosti tohoto odstoupení poskytovány dle podmínek a smluvních dokumentů
platných před uzavřením Dodatku.
Při odstoupení od Smlouvy nebo Dodatku týkajících se koupě, vypůjčení nebo pronájmu zařízení jste při odstoupení povinni vrátit přijímací
zařízení včetně veškerého poskytnutého příslušenství, nejlépe v původním obalu (je-li to možné). Vezměte na vědomí, že odpovídáte za
snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně
ověření jeho funkčnosti.

