
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy  
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy)  

  

Oznámení o odstoupení od smlouvy  

  

Zboží můžete vrátit osobně na naší provozovně nebo zaslat na naší adresu.  

 

Doporučená adresa pro zaslání Českou poštou (sídlo společnosti): 

PARACORD s.r.o.  

Wiesenthalova 1186/1 

15500 Praha 5  

Email: paracord@paracord.cz  

Tel.: +420 603 230 467  

V případě zaslání Českou poštou nám prosím dejte dopředu vědět, že máme balíček očekávat. Česká pošta 

již nemá povinnost doručovat oznámení o uložení zásilky a my se tak nemusíme o balíčku vůbec dozvědět! 

 

Doporučená adresa pro zaslání kurýrními službami DPD, PPL apod. (adresa provozovny): 

PARACORD s.r.o.  

Kodymova 8  

15800 Praha 5  

Email: paracord@paracord.cz  

Tel.: +420 603 230 467  

 

Další informace: 

 

o Prosíme o důsledné zabalení zboží, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. 

o Vrácení je nutné provést do 14 dnů od převzetí zboží.   

o Produkty upravené na míru nebo dle přání zákazníka není možné vrátit ve 14-ti denní lhůtě. Jedná 

se zejména o náramky, obojky, vodítka, opasky a další zboží označené názvem „na míru“.  

o Pokud máte možnost přiložit nám k odstoupení i kopii faktury z balíčku, prosíme, udělejte to, 

pomůžete urychlit proces vyřízení.  

o Pokud chcete zboží pouze vyměnit např. za jinou velikost nebo typ, rádi Vám vyhovíme. Prosíme, 

kontaktujte nás na paracord@paracord.cz nebo na tel.  +420 603 230 467. 



Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:  

  
  
  
  

Datum:  
  

Údaje zákazníka:  

o Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele:  

o Adresa kupujícího spotřebitele:  

o Email spotřebitele:  

o Telefon spotřebitele:  

o Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem 

na bankovní účet číslo:  

  

Údaje o objednávce:  

o Datum objednání zboží:  

o Číslo prodejního dokladu:  

o Číslo objednávky:  

  
  

Podpis kupujícího spotřebitele   

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):  

 

Důvodu odstoupení od smlouvy (nepovinná položka)  

o Nevhodná velikost  

o Záměna zboží  

o Nefunkční / poškozené  

o Neodpovídá parametrům  

o Nekompletní balení  

  
 

  
  
  

Obchodní společnost:  

PARACORD s.r.o.  
Sídlo: Wiesenthalova 1186/1, 155 00 Praha 5  
IČ: 02524309 DIČ: CZ02524309  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 

219749 

Kamenná prodejna:  

PARACORD s.r.o.  

Kodymova 8  
158 00 Praha 5  
Tel.:+420 603 230 467 (všední dny 10 - 16:30h)  
Email: paracord@paracord.cz  


