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ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Tímto uplatňuji právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky provedené na internetových 
stránkách www.harfasport.cz, provozované společností Harfasport a. s. 

1 Adresát (prodávající) 

Harfasport a. s., se sídlem Českomoravská 184/41, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 06905706,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 290756. 

2 Odesílatel (spotřebitel) 

Vrací veškeré/část zboží z objednávky číslo: ___________________________ v hodnotě: ____________________ uhrazenou následujícím typem 
platby: 

a) Hotově nebo platební kartou na prodejně 

b) Dobírkou u dopravce 

c) Převodem na účet prodávajícího 

d) Platební kartou přes on-line platební bránou  

e) Jinak: __________________________ 

vrátím na adresu prodejce (Harfasport, Českomoravská 184/41, Praha 9, 190 00) a to: 

a) Osobně b) Dopravcem

Souhlasím, aby prodávající vrátil peněžní prostředky zaplacené za výše uvedenou objednávku na bankovní účet číslo: 

_______________________________________________________________________  

3 Dodatečné informace 

Beru na vědomí,  

a) že zboží musím vrátit prodejci do 14 dnů ode dne zaslání tohoto odstoupení od kupní smlouvy. 

b) že v případě poškození či opotřebení zboží, bude mi prodávajícím účtována náhrada škody, která se započte 
oproti zaplacené částce. 

c) že prodávající mi vrátí zaplacené peněžní prostředky do 14 dnů ode dne zaslání tohoto odstoupení od kupní 
smlouvy. 

d) že prodávající není povinen mi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zboží vrátím nebo prokáži, že jsem 
zboží prodávajícímu odeslal. 

e) že prodávající mi bude vracet peněžní prostředky typem platby splňující stejné náležitosti, jaké měla úhrada za 
objednávku.   

Kompletní informace o odstoupení od kupní smlouvy jsou popsány v kapitole 7 obchodních podmínek, které kupující 
obdržel společně s tím to formulářem a kupní smlouvou. Nebo je kupující nalezne na webovém rozhraní prodejce na 
adrese: www.harfasport.cz/obchodni-podminky/ 

Datum: ____________________        __________________________________________ 
           Jméno a podpis   

  

V případě výměny zboží za jinou velikost či barvu, nás kontaktujte emailem na adrese: eshop@harfasport.cz 
 
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES. Kompletní informace naleznete na www.harfasport.cz/gdpr 


