
SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU –  
POUČENÍ SPOTŘEBITELE O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY 

 
Tento postup lze použít v případě, že jste v pozici spotřebitele a kupní smlouva byla uzavřena 
distančním způsobem (prostředky komunikace na dálku, například výhradně e-mailem) nebo mimo 
obchodní prostory prodávajícího. 

 
1. Právo odstoupit od Smlouvy 
 
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené mezi Vámi a naší společností 

KaravanTravel.cz s.r.o., se sídlem Staré náměstí 1079/11a, 16100 Praha 6, IČO: 27599353 
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je obytný vůz specifikovaný ve Smlouvě (dále jen 
„Vozidlo“) 

 
1.2 Máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po 

dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete Vozidlo. 
 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy 
informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). 

 
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy 

před uplynutím příslušné lhůty. 
 

2. Důsledky odstoupení od Smlouvy 
 

2.1 Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode 
dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás 
obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro 
provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vždy vrátíme až po 
obdržení Vozidla. 

 
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením Vozidla, zejména náklady na pohonné hmoty. 

Maximální běžné náklady jsou odhadovány ve výši 3.000 Kč a závisejí na vzdálenosti, ze které 
Vozidlo dopravujete. Vozidlo nám vrátíte v naší provozovně, nebude-li jiné dohody. 
 

2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty Vozidla v důsledku nakládání s Vozidlem jiným 
způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Vozidla, včetně jeho 
funkčnosti. 

 
3. Nemožnost odstoupit od Smlouvy  

 
3.1. Od smlouvy nemůžete odstoupit zejména (a) pokud bylo Vozidlo upraveno podle Vašeho přání 

nebo pro Vaši osobu anebo (b) pokud jste Smlouvu podepsali osobně v našich obchodních 
prostorech. 

  



 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
 
Adresát:  
 
KaravanTravel.cz s.r.o. 
se sídlem Staré náměstí 1079/11a, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
IČ: 27599353 
DIČ:CZ27599353 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 117976 
 
 
Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě odstupuji od kupní smlouvy: 
 
 

Druh a popis Vozidla: 
 

 

Datum objednání Vozidla: 
 

 

Datum převzetí Vozidla: 
 

 

Jméno a příjmení:   
 

Adresa:   
 
 

Email (pro zaslání potvrzení o 
odstoupení):  

 
 
 

Důvod odstoupení (volitelné):   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datum: ………………………. 
 
 
 
Podpis: ……………………………………. 
 
 


