
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ 
OD SMLOUVY VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

Jméno
a příjmení:

E-mail:

TÍMTO PROHLAŠUJI, ŽE ODSTUPUJI OD SMLOUVY:

Telefon:

Číslo smlouvy
(faktury):

Datum
a podpis:

Adresa:

Postupujte prosím následovně:
1) Specifikace zboží, kterého se smlouva týka:

2) Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení
čísla bankovního účtu:

3) Neponičené zboží v neponičeném obalu s tímto vyplněným formulářem a fakturou odešlete
zpět k nám.

3) Jakmile k nám zboží dorazí, budeme Vás informovat o způsobu řešení. 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Virulent s.r.o. („Společnost“) nebo 
jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od 
jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem 
dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne 
dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém 
formuláři. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů 
od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od od-
stoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě 
kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Spo-
lečnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není 
povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

PŘES APLIKACI ZÁSILKOVNA
Standardní zásilka za 69 Kč

1. Odeslání je možné pouze přes aplikaci  
   zásilkovny (Stáhnete na App Store a Google Play)
2. Řádně zabalený balíček přineste na podací  
    místo Zásilkovny (většina výdejních míst  
    Zásilkovny jsou rovněž i podacími)
3. Na podacím místě Zásilkovny nahlásíte  
    vygenerované heslo z aplikace zásilkovny

Informace pro odeslání přes aplikaci zásilkovny:

Jméno: VIRULENT
Tel.: +420 511 444 912
E-mail: info@virulent.cz 

Pro stažení aplikace namiřte fotoapa-
rátem v telefonu na tento QR kód:
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NEBO JINÝM DOPRAVCEM
Cena dopravy minimálně od 99 Kč

- pozor, balíčky posílejte bez dobírky

- balíčky posílejte doporučeně
(v případě ztráty u dopravce lze balík 
dohledat)

Adresát:
VIRULENT
Flájská 2
Praha - Strašnice
100 00
Tel.: +420 511 444 912

www.virulent.cz

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

JAK A KAM ZBOŽÍ POSLAT?

UNO MARKET
Štěchovická 2296/2a
100 00, Praha

DORUČENÍ NA VÝDEJNÍ MÍSTO:


