Obchodní podmínky společnosti HIT CZ s.r.o.- Poděbradská papírna
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HIT CZ - s.r.o.
Poděbradská papírna se sídlem U Bažantnice 983, 290 01 Poděbrady, IČ 49823809, (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský
zákoník
(dále
jen
„občanský
zákoník“)
vzájemná
práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ehit.cz (dále jen
„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.
2.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a
prodávající neručí za jeho případné zneužití.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
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3.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení
§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny
zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,
kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží,
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako„objednávka“).
3.5.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky (akceptací), jež je
prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)
si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.9.

Prodávající si vyhrazuje právo na neuzavření kupní smlouvy, jestliže obsah objednávky
ze strany kupujícího má nevhodný obsah (násilí, verbální agresivita, vulgární výrazy, prezentace
netolerance, rasismu, extremismu apod.)
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4.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese HIT CZ s.r.o.- Poděbradská papírna, U
Bažantnice 983, 290 01 Poděbrady;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 501017329/0800, vedený u České
spořitelny a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) před dodáním zboží;
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay před dodáním zboží; (zde budou
uvedeny naše udáje.)
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti, či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní
smlouvy. Zboží bude expedováno po připsání platby na účet prodávajícího.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické
podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které si sám vytvořil v aplikaci prodávajícího, které
bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tzv. zboží na zakázku), od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,
které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní
smlouvy o dodávce zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí, přičemž v případe, že předmětem
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kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu
provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hitcz.cz.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
od smlouvy prodávajícímu, jinak je odstoupení od smlouvy neplatné. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,
kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání a to do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od
kupujícího přijal. Pokud si spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který
podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující
bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající
kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. 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.
6.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
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prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Spotřebiteli musí v této souvislosti být poskytnut i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
uvedený v příloze nařízení vlády č. 363/2013 Sb. Pokud by však takové poučení v obchodních
podmínkách chybělo, prodlužuje se čtrnáctidenní lhůta o rok.
7.

REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA VADY
Odpovednost za vady a reklamace jsou řešeny v Reklamačním řádu

8.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ:
00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese
www.coi.cz, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr .
9.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES
(dále jen „Nařízení").

9.1. Totožnost správců a kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je HIT CZ s.r.o. Poděbradská papírna se sídlem U Bažantnice 983, 290
01 Poděbrady, IČ 49823809, adresa elektronické pošty info@hitcz.cz , telefon 325625625, web
www.hitcz.cz.cz .
9.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Zpracovávány budou tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa
a telefonický kontakt
9.3. Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:
- realizace kupní smlouvy či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a
plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, zejména vyřízení objednávky, vyřízení
reklamace, realizace práva na odstoupení od kupní smlouvy;
- nabídku našeho zboží a služeb (zasílání obchodních sdělení);
- naše marketingové akce.
9.4. Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje mohou být zpracovány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním
osobních údajů mohou být Vaše data, na základě Vámi uděleného souhlasu v souladu s
ustanovením čl. 22 odst.2) Nařízení, předmětem zpracování, založeného výhradně na
automatizovaném zpracování vč. profilování. Správce při profilování používá osobní údaje k
přizpůsobení webu včezně eshopu a obchodních sdělení Vašim preferencím a potřebám na
základě Vašich předchozích aktivit na webu a eshopu.
9.5. Doba uložení osobních údajů
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Vaše osobní údaje budou správcem uloženy na dobu do odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů, nejméně však na dobu trvání účinků práv a povinností z kupní smlouvy a dále
po dobu nezbytnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů.

9.6. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů
- Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Mate právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely
výše uvedené. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní
adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno
zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
- Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem
zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup
spolu s následujícími informacemi o:
•účelech zpracování;
•kategoriích dotčených osobních údajů;
•příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
•plánované době, po kterou budou osobni údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích
použitých ke stanovení této doby;
•existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování
či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
•právu podat stížnost u dozorového úřadu;
•veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
•tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i
významu a
•předpokládaných důsledcích takového zpracování.
Na Vaši žádost Vám správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost
subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
- Právo na opravu či doplnění
Máte právo, aby byly zpracovávány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i Vaše právo na to,
aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S
přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a
to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
- Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají,
pokud je dán jeden z těchto důvodů:
•osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
•odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení zpracovány, a
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neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

•vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2) Nařízení (viz bod „Právo vznést námitku“);
•osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
•osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského
státu, které se na správce vztahuje;
•osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8
odst. 1. Nařízení.
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože
zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
•splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu,
které se na správce vztahuje;
•pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
- Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
•popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k
tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
•zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení
jejich použití;
•správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze
s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu
ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské
unie či některého členského státu.
- Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého
marketingu, což zahrnuje i profilování. Pokud takovou námitku vznesete, nebudou již osobní
údaje pro účely přímého marketingu zpracovávány.
- Jak můžete svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů
kdykoliv uplatnit kontaktováním správce: adresa pro doručování HIT CZ s.r.o. Poděbradská
papírna se sídlem u Bažantnice 983, 290 01 Poděbrady, IČ 49823809, adresa elektronické pošty
info@hitcz.cz , telefon 325625625, web www.hitcz.cz.cz
- Právo podat stížnost
- Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména Úřadu pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa
elektronické pošty posta@uoou.cz , web https://www.uoou.cz
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10. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1. Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni
kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží. V
případě odstoupení od smlouvy jste však povinen nám vrátit zboží, které bylo předmětem
smlouvy a pokud byl společně se zbožím poskytnut dárek, platí tato povinost I na tento dárek
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat
doporučeným dopisem, zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb HIT CZ s.r.o.
Poděbradská papírna se sídlem U Bažantnice 983, 290 01 Poděbrady, IČ 49823809, adresa elektronické
pošty info@hitcz.cz , telefon 325625625, web www.hitcz.cz.cz
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy
prokazatelně před uplynutím příslušné lhůty.
10.2. Důsledky odstoupení od smlouvy
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). Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží. Pro vrácení plateb použijeme
stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste
výslovně neurčil(a) jinak.
10.3. Zpětné převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy,
zašlete zpět nebo je předejte na adrese HIT CZ s.r.o. Poděbradská papírna, U Bažantnice 983, 290 01
Poděbrady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů,
přitom ponesete přímé náklady, spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží
v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a
vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
10.4. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy
s prodávajícím HIT CZ s.r.o. Poděbradská papírna se sídlem U Bažantnice 983, 290 01 Poděbrady, IČ
49823809, adresa elektronické pošty info@hitcz.cz , telefon 325625625, web www.hitcz.cz.cz
- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ………………………………………………….
od poskytnutí těchto služeb …………………………………………………………, dodaných na základě objednávky
číslo…………………………………………. ze dne…………………………………………
Jméno a příjmení spotřebitele…………………………………………………………..
Adresa spotřebitele……………………………………………………………………………………………………
Datum odstoupení os smlouvy………………………………….
Podpis spotřebitele……………………………………………….
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