
Jméno a Příjmení: Číslo objednávky: Kód produktu: Cena: Číslo bankovního
účtu::

V případě, že nejste spokojeni se zakoupeným zbožím, můžete jej bez udání důvodu vrátit 
ve 14-ti denní zákonné lhůtě. 

Pro vrácení zboží, můžete využít dvě z našich možností, jež nabízíme: 

-  pomocí služby RETINO, kterou naleznete na našich stránkách v sekci Vrácení zboží a reklamace. 
Samoobslužný systém vás provede celým procesem včetně zajištění odvozu reklamovaného zboží. 

- nebo vyplňte prosím tento formulář a pošlete nám řádně zabalené zboží.
Peníze Vám vrátíme na Vámi uvedený bankovní účet co nejdříve, nejpozději však do 10-ti dnů.

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy: 

•   NEJLEVNĚJŠÍ VARIANTA PRO VRÁCENÍ – PŘES APLIKACI ZÁSILKOVNA
 - odeslání je možné pouze přes aplikaci Zásilkovny
   (ke stažení na App Store a Google Play)
 - řádně zabalený balíček přineste na podací místo Zásilkovny
 - na podacím místě nahlásíte vygenerované heslo z aplikace 

 Informace pro odeslání přes aplikaci zásilkovny na výdejní místo:   
 
 VÝDEJNÍ MÍSTO: 
 BLAIRE SHOP                               Jméno: BLAIRE SHOP                         
 Lešetín I  355                              Tel.: +420 727 972 922                            
 760 01 Zlín                                    E-mail: info@blaire.cz                          

 •  NEBO JINÝM DOPRAVCEM 
 - zásilky zasílejte doporučeně (v případě ztráty u dopravce lze balík 
    dohledat)

    Adresát:      BLAIRE SHOP
             Lešetín I 355
             760 01 Zlín 
             Tel.: +420 727 972 922  
            DATUM A PODPIS:

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Belsac plus s.r.o. („Společnost“) nebo 
jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho 
převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání 
posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání 
první dodávky.
Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém 
formuláři. 
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od 
odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. 
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstou-
pení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní 
smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost 
kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna 
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ


