
Formulář pro odstoupení od smlouvy 
podle ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Medplus s.r.o.  
IČ: 27766659  
DIČ: CZ 27766659 
se sídlem Lidická 886/43, Šumbark, 736 01 Havířov,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 29189 
 
 
Tímto Vám sděluji, že odstupuji od smlouvy o koupi dále uvedeného zboží zakoupeného 
prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.medplus.cz: 
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Číslo daňového dokladu:  _________________ 
Datum objednávky:  _________________ 
Datum přijetí zboží:   _________________ 
Jméno a příjmení zákazníka: __________________________________ 
Adresa zákazníka:  ________________________________________________________  
Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny: __________________/________ 
 
V případě, že Vám byl společně se zbožím poskytnut dárek pak podle čl. 6. odst. 6.9. obchodních podmínek platí, 
že darovací smlouva mezi Prodávajícím a Vámi je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení 
od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Vy jste povinen(a) spolu se 
zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek. Uvedené platí i pro případ, že odstupujete pouze od části kupní 
smlouvy ohledně zboží, v jehož souvislosti Vám byl dárek poskytnut. 
 
� V případě, že Vám bylo společně se zbožím poskytnuto zboží za zvýhodněnou cenu např. v důsledku 

zvýhodněné kombinace zboží či „akčního balíčku“ zboží, byla Vaše kupní smlouva ohledně cenově 
zvýhodněného zboží v souladu s čl. 6 odst. 6.10. obchodních podmínek uzavřena s rozvazovací 
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ohledně části zboží, na základě jehož koupě Vám 
bylo poskytnuto jiné zboží za zvýhodněnou cenu v důsledku zvýhodněné kombinace zboží či „akčního 
balíčku“ zboží, pozbývá kupní smlouva ohledně zboží za zvýhodněnou cenu účinnosti, a jste povinen (a) 
spolu se zbožím ohledně kterého od kupní smlouvy odstupujete, vrátit Prodávajícímu i zboží získané za 
zvýhodněnou cenu v důsledku zvýhodněné kombinace zboží či „akčního balíčku“ zboží. V případě, že máte 
zájem ponechat si zboží získané za zvýhodněnou cenu, pak zaškrtněte křížkem box u tohoto textu a níže 
uveďte název zvýhodněného zboží, které si chcete ponechat. Prodávající Vám v souladu s čl. 6 odst. 6.10. 
obchodních podmínek vyúčtuje doplatek do plné ceny původně zvýhodněného zboží a vy jste povinen(a) 
doplatek do plné kupní ceny původně zvýhodněného zboží doplatit. 
Název zvýhodněného zboží: ______________________________________________________ 

 
Datum a místo podpisu:  _________________ 
 
 
 
Podpis zákazníka:  _________________ 


