
 
  

NÁVOD NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU 
 
 
Tento formulář zjednodušuje zákazníkovi odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, v internetovém obchodě YesSport.cz, dále jako obchod. Vyplnění a 

odeslání formuláře prodejci je dobrovolné. Odstoupení od smlouvy je možno provést jakýmkoliv způsobem. 
 

Důležité! 
Odstoupení od smlouvy může být podáno výlučně od individuálního zákazníka (spotřebitele – ne firmu), pro výrobky, které nebyly vyrobeny dle 

individuální objednávky. Vrácení zboží obchodních zákazníků neakceptujeme. Pokud byl vystaven paragon nebo faktura bez čísla DIČ, máte právo na 

vrácení zboží. 

 
Právo na odstoupení od smlouvy má spotřebitel na našem internetovém obchodě do 30 dnů od převzetí objednávky jejím příjemcem. Pokud chcete vrátit 

zboží, je nutno u nás podat jakýmkoliv způsobem prohlášení o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu, ve výše uvedeném termínu. 

Akceptujeme vrácení zboží celé objednávky nebo pouze její části. 

  
Jak rychle a jednoduše odstoupit od smlouvy a vrátit objednaná zboží? 
 

1 Vyplňte Potvrzení o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, které se nachází na druhém listě. 

2 
Doručte k nám Prohlášení (vyberte Vámi preferovaný způsob): 

● E-mailem na adresu: obchod@yessport.cz 

● Poštou na adresu:  YESSPORT-olzalogistic ul. PFB 2 73701 Český Těšín 

3 
Pošlete potvrzení a zboží na adresu: 

● YESSPORT-olzalogistic ul. PFB 2 73701 Český Těšín  

● Poté očekávejte na rozhodnutí obchodu. Zboží, na které se vztahuje Prohlášení, musí být odevzdáno ihned, nejpozději však 

do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Odpověď obdržíte během 14 dnů od převzetí vráceného zboží. 

 
Dodatečné informace: 
 

● Náklady na zabalení a odeslání vráceného zboží hradí kupující. Pokud máte možnost, doručte nám zboží osobně do obchodu a ušetříte náklady na 

poštovné.  

● Vrácené zboží musí být zabaleno takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Zboží by mělo být vráceno v původním 

stavu, výjimku tvoří změny pramenící z běžného používání. Zákazník má právo zjistit povahu, vlastnosti a funkčnost výrobku 

takovým způsobem, jakým by to mohl provést v kamenném obchodě. Nemůže ale používat věci neomezeným způsobem. Pokud tak učiní, je mu 

prodávající oprávněn účtovat dodatečné náklady v souvislosti se snížením hodnoty výrobku. 

● Neakceptujeme zásilky na dobírku, takže zboží odeslané takovým způsobem bude vráceno odesílateli na jeho náklady. 

● Zákazníkovi vracíme zpět celou zaplacenou částku za zboží, dodatečné náklady na platbu, které se vyskytují v obchodě, a náklady na odeslání 

zboží z objednávky k zákazníkovi ve výši nejnižších nákladů dostupných pro obchod v době odeslání této objednávky, a to i v případě, že zákazník 

zvolil dražší zásilku, bez ohledu na její způsob. Vrácení platby bude provedeno do 14 dnů od data převzetí obchodem Prohlášení o odstoupení od 

smlouvy uzavřené na dálku. 

● Obchod nevrací náklady na odeslání zboží z objednávky do obchodu. 

● Vrácení platby zákazníkovi se provádí stejným způsobem, jakým zákazník platil objednávku v obchodě. Zákazník nemá z tohoto titulu žádné 

vedlejší náklady. 

 
Výše uvedená informace byla zpracována na základě „Podmínek Internetového obchodu YesSport.cz”. 
Celé znění Podmínek je dostupné na internetovém odkaze: http://yessport.cz/-cabout-cze-84.html 
 
Dotazy týkající se vrácení zboží nebo reklamací zodpoví Zákaznický servis YesSport.cz. 
Kontaktujte nás elektronickou poštou e-mail: obchod@yessport.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU 

 
 

Údaje o kupujícím: 

  Údaje o prodávajícím: 

Jméno a příjmení: …………………………………………………… 
YesSport 

 Łukasz Lepczyński 
Lipa 8, 37-751 Żohatyn 

Adresa: …………………………………………………… 

       NIP: 7952238209 
 

VRÁCENÉ ZBOŽÍ JE NUTNO 

ODESÍLAT NA:  
 

YESSPORT-olzalogistic  

ul. PFB 2  
73701 Český Těšín 

Č. objednávky: ……………………………………………………  

Č. paragonu nebo faktury: ……………………………………………………  
 

Potvrzuji, že v souladu se zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, Dz.U.2014.827., odstupuji od kupní 

smlouvy (číslo objednávky je uvedeno výše). 
 
POTVRZUJI, ŽE VRACÍM NÍŽE UVEDENÉ ZBOŽÍ OBDRŽENÉ DNE …………………………………………. : 

 

Název zboží Počet vrácení Cena brutto Poznámky kupujícího 

    

    

    

 
PROSÍM O VRÁCENÍ PLATBY V NÁVAZNOSTI NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU NA 

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU: 
 

_ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ 
 
majitel účtu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
adresa majitele účtu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

POTVRZUJI, ŽE VRÁCENÍ ZBOŽÍ PROVÁDÍM (hodící se zaškrtněte): 

 
☐ bez udání důvodu 

☐ s udáním důvodu 

 

Krátký popis důvodu vrácení zboží 
 

 

Datum a podpis Kupujícího 
 
☐  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem posouzení tohoto prohlášení a splnění nebo zamítnutí nároků kupujícího, v souladu se 

zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Dz. U. z 2002 r. Č. 101, pozn. 926 ve znění pozdějších předpisů). Rozumím, že nesouhlas 

s tímto odstavcem má za následek neposouzení tohoto dokumentu. 
 


