
 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 
 

1. Právo odstoupit od smlouvy 
 

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel (fyzická osoba nejednající jako podnikatelský subjekt) 

odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni 
uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než 
dopravce) převezmete zboží. U zboží dodaného po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u 
pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží. 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy 
informovat společnost Golf Gate k.s., se sídlem Andrštova 7, 180 00 Praha 8, identifikační číslo: 
26504120, mail: info@golfgate.cz formou jednostranného právního jednání (například přílohou mailu, 
datovou schránkou nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na 
doručovací adresu ve formuláři odstoupení). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení 
od smlouvy, není to však Vaší povinností.  

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od 
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

1.5. Adresa pro zaslání vraceného zboží: Golf Gate k.s., Náhorní 1329, 251 68, Kamenice. 
 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 
 

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů 

ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás 

obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi 

zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). 

Pokud nebude dohodnuto jinak pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste 

použil(a) pro provedení počáteční transakce. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. 

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží 

v důsledku porušení obalu a nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k 

obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za 

snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní 

ceny. 

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o 

odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. 

2.4 Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má 

kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy 

odstoupil. 

2.5 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a 

kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, 

pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím 

prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 



 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy  

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy): 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

Prodávající: Golf Gate k.s., se sídlem Andrštova 7, 180 00 Praha 8, identifikační číslo: 26504120, 

mail: info@golfgate.cz; Kontakt pro zaslání vraceného zboží: Golf Gate k.s., Náhorní 1329, 251 68, 

Kamenice. 

 

Kupující: 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Kontaktní telefon: 

Email: 

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o 

poskytnutí těchto služeb (nehodící se škrtněte): 

 

 

 

 

 

 

Číslo objednávky (nepovinné): 

 

Číslo faktury (nepovinné): 

 

Číslo účtu pro vrácení částky: 

 

Důvod vrácení zboží (v případě vrácení do 14 dnů není povinný): 

 

 

 

Adresa pro zaslání vraceného zboží: Golf Gate k.s., Náhorní 1329, 251 68 Kamenice.  

 

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním 

neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní 

(včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na 

dobírku. 

 

 

Datum: 

 

Podpis: 
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