
Příloha č. 1 k VOP 

 

Oprávnění k odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo provozovnu podniku   

 

 Litex Promo Sp. z o.o. (dále jen ,,Litex”) provozující podnikatelskou činnost se sídlem v Ostrowě 

Wielkopolském (63-400) ulice Staroprzygodzka 117 Vám tímto sděluje, že v souvislosti s provozovaným 

společností Litex prodejem a poskytováním služeb – na základě ustanovení zákona o právech 

spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sb. z roku 2014 pol. 827) – ve prospěch spotřebitelů (fyzická osoba 

kupující zboží nebo objednávající službu přímo nespojené s jejím podnikáním nebo profesní činností) a 

podnikatelů, kteří jsou fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu přímo související s jejím podnikáním, 

pokud ze znění této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu tato smlouva nemá profesní povahu (vyplývající 

především z předmětu provozovaného podnikání zveřejněného na základě předpisů o Centrální 

evidenci a informačním systému o živnostenském podnikání) – dále jen ,,Oprávněných osob”- 

oprávněné osoby mají právo na odstoupení od uzavřené smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 

14 dnů od dne obdržení zakoupeného zboží (osobní odběr v sídle Prodejce nebo okamžik předání 

zboží dopravcem) , a pokud se smlouva týkala služby – ve lhůtě 14 dnů od dne uzavření smlouvy o 

poskytování služeb – s vyhrazením níže uvedených ustanovení.   

 Za účelem dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je dostačující, pokud oprávněná osoba 

zašle písemné prohlášení o odstoupení formou dopisu zaslaného s potvrzením o odeslání na adresu 

Litex nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu sklep@swiatlnu.pl. Za tímto účelem oprávněná 

osoba může použít vzor prohlášení, který je přílohou č. 2 k VOP.  

 Neprodleně po obdržení prohlášení oprávněné osoby Litex zpětně zašle oprávněné osobě, 

příslušně dopisem nebo e-mailem, na trvalém nosiči potvrzení o obdržení prohlášení o odstoupení od 

smlouvy. Zboží, kterého se prohlášení o odstoupení od smlouvy týká, je nutno odeslat na adresu 

společnosti Litex neprodleně, avšak nejpozději ve lhůtě 14 dnů od data odstoupení od smlouvy.   

 V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou. To, co strany plnily, 

je nutno – s vyhrazením níže uvedených ustanovení – vrátit v nezměněném stavu, ledaže změna byla 

nezbytná v mezích běžného nakládání. Vrácení je nutno provést neprodleně, avšak nejpozději ve lhůtě 

čtrnácti dnů od dne předložení prohlášení o odstoupení od smlouvy s tím, že Litex se s vyplacením 

odpovídající částky zdrží do okamžiku obdržení potvrzení o odeslání zboží nebo obdržení zboží zpět, a 

to podle toho, k čemu došlo dříve.  

 Litex finanční prostředky vrátí prostřednictvím stejných způsobů platby, které byly použity 

v rámci prvotní transakce, ledaže oprávněná osoba vyjádří souhlas s jiným řešením; v žádném případě 

oprávněné osobě nevzniknou v souvislosti s tímto vrácením prostředků žádné náklady.  

 V souvislosti s odstoupením od smlouvy Litex vrací oprávněné osobě původní náklady na dodání 



zboží oprávněné osobě ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží (náklady, které tvoří 

rozdíl mezi nejlevnější nabízenou formou dodání a náklady spojenými s formou dodání zvolenou 

oprávněnou osobou, nebudou vráceny). A dále oprávněná osoba vždy hradí přímé náklady na vrácení 

zboží společnosti Litex. Odhadované náklady na odeslání zboží by neměly překračovat částku 20 PLN 

netto.    

Oprávněná osoba nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které bude následkem jeho užívání 

způsobem překračujícím meze nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.  

 Tato ustanovení v rozsahu úpravy práv společnosti Litex a oprávněné osoby souvisejících 

s odstoupením od smlouvy o koupi zboží se obdobně použijí pro smlouvu o poskytování služeb.  

 Odstoupení od smlouvy oprávněnou osobou není možné v případech, kdy mají být vrácena 

plnění a zboží, od jejichž nabytí podle platných právních předpisů odstoupit nelze, např.  

a) poskytování služeb, pokud ekonomický subjekt službu v plném rozsahu poskytnul s výslovným 

souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po dokončeném 

plnění ekonomického subjektu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy  

b) ve které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo 

sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; 

c) ve které jsou předmětem plnění věci, které budou po dodání s ohledem na svou povahu 

nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi.   

 


