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FORMULÁŘ  
PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

(příloha č. 1 obchodních podmínek společnosti Bestclean System s.r.o.) 

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Tento 
formulář je třeba vyplnit a zaslat uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vytištěný podepsat a vložit 
do poštovní zásilky spolu s vráceným zbožím. Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku, 
v takovém případě nebude námi převzato. Při zasílání výrobků zpět zvolte prosím vhodný obal a 
materiál na zabalení, aby při přepravě nebyl výrobek a jeho obal poškozen. Zboží poškozené 
při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze přijmout na reklamaci.  

Adresát (prodávající): 

Internetový obchod:  www.bceshop.cz  
Název: Bestclean System s.r.o. 
Sídlo: Mahenova 164/2, 150 00 Praha 5 – Košíře  
Provozovna: Hofbauerova 626/2, 163 00 Praha 6 – Řepy  
Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 210954 
IČO / DIČ: 01728709 / CZ01728709 
E-mail: info@bceshop.cz  
Telefon:  +420 220 870 080, +420 601 501 341 
  

oznamuji / oznamujeme, že tímto odstupuji / odstupujeme 
od kupní smlouvy na nákup následujícího zboží: 

  

Kupující (odesílatel): 

Číslo objednávky:   

Číslo daňového dokladu:   

Datum objednání zboží 
(uzavření kupní smlouvy):  

 

Datum obdržení zboží:   

Způsob zaplacení kupní ceny:   

Jméno a příjmení kupujícího:   

Adresa kupujícího:   

E-mail:   

Telefon:   
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Kontaktní údaje pro vrácení zboží: 

Adresa pro vrácení zboží: 
Bestclean System s.r.o. 
Hofbauerova 626/2, 163 00 Praha 6 – Řepy 

E-mail pro zaslání odstoupení: 
(není-li v listinné podobě přiloženo ke zboží) 

info@bceshop.cz 

 

Žádám o vrácení uhrazených peněžních prostředků takto: 

□ bezhotovostně převodem na bankovní účet    

    č.: ............................................... / ..............; 

□ v hotovosti na provozovně; 

 

Vracené zboží: 

Kód zboží: Název zboží: Počet: Cena: Důvod:* 

     

     

     

     

     

     

* Uveďte, prosím, důvod vrácení zboží: 

1 Poškozené zboží v zásilce 5 Vráceno ve 14denní lhůtě bez udání 
důvodu 

2 Jiný výrobek (neúmyslná záměna při balení) 6 Nekvalitní výrobek 
3 Nekompletní zásilka 7 Náplň nepasuje do mého dávkovače 

4 Dodáno se zpožděním, na které jste nebyl/a 
upozorněn 8 Jiný důvod 

 

Datum, podpis: 

 

Výměna zboží: 

Chcete-li vyměnit zakoupené zboží, postupujte stejně jako při odstoupení od smlouvy. 

Vracené zboží nám spolu s odstoupením od smlouvy zašlete zpět na adresu naší provozovny a 
my Vám vrátíme uhrazené peněžní prostředky. Na nové zboží proveďte novou objednávku. 

 


