
BRENO E-SHOP  KOBERCE BRENO, spol. s r. o.  

tel. : 226 254 777  Teplická 501   IČO: 256 098 66     

eshop@breno.cz  250 70 Odolena Voda   DIČ: CZ25609866 

Firma Koberce Breno, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 54570. 

 
 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na zboží 
 

Prodávající:  
 
KOBERCE BRENO, spol. s r.o.  
Teplická 501  
250 70 Odolena Voda  
IČ: 25609866  
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 54570  
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží Soupis vraceného zboží, včetně počtu: 
         
Jméno a příjmení kupujícího: .………………………………………….. …………………………………………………………………………………. 
         
Datum obdržení zboží: …………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. 
         
Číslo objednávky: …………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. 
(Naleznete v potvrzovacím emailu,      
či jako Variabilní symbol na faktuře)    …………………………………………………………………………………. 
         
Zaškrtněte, kde proběhla platba:     …………………………………………………………………………………. 

☐ Na E-shopu   /    ☐ Na prodejně při převzetí zboží   
        …………………………………………………………………………………. 
Číslo faktury: …………………………………………………………………….  
(Uveďte v případě platby na E-shopu)    …………………………………………………………………………………. 
 
Kupující – spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy, ve 14ti denní lhůtě od převzetí zboží. 
Na našem E-shopu je tato lhůta u některého sortimentu viz obchodní podmínky prodloužena na 365 dní. Toto právo 
vzniká POUZE, pokud je zboží zakoupeno na E-shopu BRENO.cz a nejedná se o zboží, vyráběné či upravované na přání 
zákazníka. 
Toto právo tedy nelze uplatnit při zakoupení metrážového zboží, řezaného z role, či v případě zakoupení na prodejně.  
Zboží lze vrátit na nejbližší maloobchodní prodejně Koberce BRENO (vyjma partnerských prodejen), nebo zasláním 
na adresu centrálního skladu – E-shop Koberce BRENO, Teplická 501, 250 70 Odolena Voda 
Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní tak, jak bylo Prodávajícím dodáno (včetně původního 
nepoškozeného obalu, příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi a vyplněnou Žádostí o 
odstoupení od kupní smlouvy na zboží. 
Vrátí-li Kupující zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, u nějž odpovídá za snížení 
hodnoty zboží, může Prodávající po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží; tím není 
dotčeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy. 
V zájmu bezpečnosti, po posouzení stavu zboží je vrácena kupní cena způsobem, jakým byla přijata platba.  
V případě platby prostřednictvím platební brány, či převodem z účtu, je platba vracena na účet, ze kterého byla 
přijata. V případě platby na prodejně je platba vrácena na prodejně. V případě platby dobírkou uveďte číslo účtu, na 
které požadujete zaslat platbu. Číslo účtu uveďte ZDE: …………………………………………………… 
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mailu eshop@breno.cz  
 
 
…………………………….        ............................................................  
           Datum                  Podpis kupujícího spotřebitele 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:eshop@breno.cz
mailto:eshop@breno.cz

