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Následující pole vyplní zákazník: 

Spotřebitel: 
1. Jméno a příjmení:
2. Adresa:
3. Telefon:
4. E-mail:

Objednávka: 
5. Datum objednání:
6. Datum obdržení:
7. Číslo objednávky:
8. Vrácené zboží:
9. Platební způsob:

Seznam příloh: 
1. Faktura za objednané zboží č.
2. Další přílohy:

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní 
smlouvy. Celý formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na naši níže 
uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím. Pokud to 
bude adekvátní či nutné, zašlete též (ideálně elektronickou cestou) další materiály.

Adresát (prodávající):

Adresa obchodu: 
Jméno: 
Se sídlem:
IČ:
E-mailová adresa:
Telefonní číslo:

www.jackdaw.cz
RedDot Records s.r.o. 
Italská 2315, Kladno, 272 01
09721061
info@jackdaw.cz 
+420 737 601 643

Adresa pro zaslání zboží: 
RedDot Records s.r.o. 
Italská 2315
272 01 Kladno 

Obecná poučení k uplatnění práva pro odstoupení od smlouvy: 
Jakožto spotřebitel 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. Od kupní smlouvy
nelze mimo jiné odstoupit v případech popsaných v ustanovení § 1837 občanského
zákoníku.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst 
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Právo na odstoupení od smlouvy je popsáno v našich Obchodních podmínkách, v Poučení
o právu na odstoupení od smlouvy nebo jej můžete nalézt v současně platném Novém
občanském zákoníku České republiky.
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Zboží: 
Služby: 

Požaduji vrácení peněžních prostředků následujícím způsobem: 

Peněžní prostředky vraťte 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění práva odstoupení od 
smlouvy, a kdy jsem právo uplatnil/a. 

V/ve  
dne ____________________________________ 

Podpis spotřebitele 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
Vážený týme JackDaw.cz, 

dne  jsem ve Vašem obchodě JackDaw.cz.cz (na adrese  www.jackdaw.cz) 
závazně vytvořil/a objednávku a zakoupil/a v přiložené faktuře specifikované zboží. 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího: 
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