
 

Eshop www.pacoromano.cz je provozován společností DraSis s.r.o., se sídlem Sluneční 264, Velké Přítočno 273 51, Česká republika. 

Ve věcech reklamací nás můžete kontaktovat na emailové adrese reklamace@pacoromano.cz nebo telefonním čísle: +420 723 326 048. 
Reklamace zboží se řídí Obchodními podmínkami společnosti. 

 

 

Formulář pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) 

Pokud chcete odstoupit od smlouvy o koupi zboží zakoupeného v eshopu www.pacoromano.cz, 

vyplňte tento formulář a zašlete jej na emailovou adresu reklamace@pacoromano.cz nebo případně 

formulář vytiskněte, podepište a vložte do zásilky s vráceným zbožím.  

 

Adresát (prodávající): 

Eshop: www.pacoromano.cz  

Společnost: DraSis s.r.o. 

Se sídlem: Sluneční 264, Velké Přítočno 273 51 

IČ: 078 62 661 

Email: reklamace@pacoromano.cz  

Telefon: +420 723 326 048 

 

Zákazník (kupující):   

Jméno a příjmení: ______________________________________________________  

Adresa: ______________________________________________________  

 ______________________________________________________ 

Email: ______________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________  

Specifikace zboží 

(kódy, názvy, …): ______________________________________________________ 

Datum objednání zboží: ______________________________________________________ 

Číslo objednávky: ______________________________________________________ 

Datum převzetí zboží: ______________________________________________________ 

Cena dopravy: ______________________________________________________ 

(v rámci našeho zákaznického servisu Vám uhradíme částku odpovídající nejlevnějšímu nebo doporučenému 

způsobu dopravy vráceného zboží zpět k nám) 
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Eshop www.pacoromano.cz je provozován společností DraSis s.r.o., se sídlem Sluneční 264, Velké Přítočno 273 51, Česká republika. 

Ve věcech reklamací nás můžete kontaktovat na emailové adrese reklamace@pacoromano.cz nebo telefonním čísle: +420 723 326 048. 
Reklamace zboží se řídí Obchodními podmínkami společnosti. 

Zaplacené peněžní prostředky požaduji vrátit následujícím způsobem (uveďte číslo bankovního účtu): 

______________________________________________________________________________ 

  

 

 

V ___________________, Dne ___________________ 

 

  

______________________________________v 

Podpis zákazníka 

 

 

Seznam příloh: 

1. Faktura za objednané zboží č. ______________ 

2. Doklady o vynaložených nákladech na dopravu zboží zpět k nám 

 

 

 

 

Obecná poučení k odstoupení od smlouvy 

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 

14 dní od převzetí objednaného zboží, respektive poslední části objednávky, za předpokladu, že jste spotřebitelem 

ve smyslu občanského zákoníku. 

Pro uplatnění práva od Smlouvy odstoupit je nutné, abyste nás v uvedené lhůtě 14 dní o vašem zájmu odstoupit 

informovali prostřednictvím jednostranného prohlášení zaslaného emailem na 

adresu info@pacoromano.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu. Pro dodržení lhůty je nutné, abyste 

prohlášení v uvedeného lhůtě alespoň odeslali.  

Vezměte však na vědomí, že nemáte právo odstoupit Smlouvy, pokud se jedná o zboží, které bylo speciálně pro 

zákazníka nebo dle jeho přání upraveno. 

Pokud od mezi námi uzavřené Smlouvy odstoupíte, jste povinni nám nepoužité a nepoškozené zboží vrátit na 

adresu uvedenou v záhlaví Obchodních podmínek, případně společně s předměty, které vám byly při koupi 

poskytnuty darem, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. 

My vám po odstoupení, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátíme částku, kterou jste za zboží zaplatili, a to 

včetně hodnoty odpovídající ceně za nejlevnější metodu dopravy zboží zpět k nám (pouze v rámci České 

republiky). Částku vám zašleme na účet, ze kterého jsme obdrželi platbu, případně na účet, který v oznámení 

odstoupení uvedete. Vyhrazujeme si právo neodeslat peněžní prostředky zpět dříve, než obdržíme z vaší strany 

důkaz dokládající, že bylo zboží odesláno zpět k nám. 
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