
Informace povinně sdělované zákazníkovi před uzavřením smlouvy

Tupperware Czech Republic, spol. s r.o. (dále jen „Tupperware“) tímto v souladu s § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen také „NOZ“) sděluje zákazníkům před uzavřením smlouvy následující:

1)  Zákazníkovi jsou k dispozici kontaktní údaje na Poradce na objednávkovém formuláři a kontaktní údaje na Prodejce, 
který je zároveň oficiálním distributorem společnosti Tupperware na tomto vratkovém formuláři a na webových stránkách  
www.tupperware.cz.

2)  Popis hlavních vlastností zboží a jeho cena jsou uvedeny v internetovém katalogu zboží uvedeném na www.tupperware.cz 
a rovněž v ceníku zboží vydaném pro příslušnou sezonu.

3) Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH.

4) Prodávající požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Zákazník hradí cenu zboží v hotovosti.

5)  Na zboží společnosti Tupperware se vztahuje časově neomezená záruka na materiálové a výrobní vady. Záruka  
se nevztahuje na poškození zboží vzniklé běžným opotřebením nebo způsobené jeho nesprávným použitím a manipulací. Výrobky 
s vadami materiálu nebo s výrobními chybami může zákazník kdykoliv bezplatně vyměnit. Tupperware si vyhrazuje právo měnit 
ceny, barvy, tvar a kombinace výrobků. Na kovové kuchyňské nádobí se vztahuje záruční doba v délce 3 let od jeho převzetí. 
Uvedené záruky se nevztahují na výherní ceny, propagační zboží, pocházející od jiného výrobce než je společnost Tupperware, 
ani na zboží vyrobené z jiného materiálu než je plast, jako jsou například tkaniny z mikrovlákna, tašky či knihy, na něž se vztahuje 
zákonná dvouletá záruční doba a na nepřilnavý povrch, na který se vztahuje tříletá záruční doba.

Odstoupení od smlouvy

1)  Zákazník je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí 
zboží zákazníkem či jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem).

2)  Pro účely uplatnění práva na odstoupení musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy vyrozumět prodejce či poradce 
formou jednostranného právního jednání (např. dopisem, faxem či emailem). Zákazník může využít vzorový formulář  
pro odstoupení od smlouvy uvedený níže, není to však jeho povinností.

3)  Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, odeslal-li zákazník před uplynutím této lhůty sdělení o uplatnění práva  
na odstoupení od smlouvy.

4)  Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů  
od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodejce obdržel, a to na své náklady. Lhůta pro vrácení zboží je zachována, 
odeslal-li zákazník zboží před jejím uplynutím.

5)  Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný 
k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6)  Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení 
od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, včetně nákladů  
na dodání.

7)  V případě odstoupení zákazníka od smlouvy není prodejce povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník 
zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

8) V případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník náklady spojené s navrácením zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (zákazník vyplní a odešle pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy).

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Informace o prodejci:
Název:
Sídlo:    
Telefon:
Email:

Vážení,
oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi uzavřené dne ___________,  
jejímž předmětem bylo toto zboží __________________.

Datum převzetí zboží
Jméno a příjmení zákazníka
Podpis zákazníka (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)
Datum

Podpis a razítko

Informace povinně sdělované zákazníkovi před uzavřením smlouvy

Tupperware Czech Republic, spol. s r.o. (dále jen „Tupperware“) tímto v souladu s § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen také „NOZ“) sděluje zákazníkům před uzavřením smlouvy následující:

1)  Zákazníkovi jsou k dispozici kontaktní údaje na Poradce na objednávkovém formuláři a kontaktní údaje na Prodejce, 
který je zároveň oficiálním distributorem společnosti Tupperware na tomto vratkovém formuláři a na webových stránkách  
www.tupperware.cz.

2)  Popis hlavních vlastností zboží a jeho cena jsou uvedeny v internetovém katalogu zboží uvedeném na www.tupperware.cz 
a rovněž v ceníku zboží vydaném pro příslušnou sezonu.

3) Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH.

4) Prodávající požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Zákazník hradí cenu zboží v hotovosti.

5)  Na zboží společnosti Tupperware se vztahuje časově neomezená záruka na materiálové a výrobní vady. Záruka  
se nevztahuje na poškození zboží vzniklé běžným opotřebením nebo způsobené jeho nesprávným použitím a manipulací. Výrobky 
s vadami materiálu nebo s výrobními chybami může zákazník kdykoliv bezplatně vyměnit. Tupperware si vyhrazuje právo měnit 
ceny, barvy, tvar a kombinace výrobků. Na kovové kuchyňské nádobí se vztahuje záruční doba v délce 3 let od jeho převzetí. 
Uvedené záruky se nevztahují na výherní ceny, propagační zboží, pocházející od jiného výrobce než je společnost Tupperware, 
ani na zboží vyrobené z jiného materiálu než je plast, jako jsou například tkaniny z mikrovlákna, tašky či knihy, na něž se vztahuje 
zákonná dvouletá záruční doba a na nepřilnavý povrch, na který se vztahuje tříletá záruční doba.

Odstoupení od smlouvy

1)  Zákazník je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí 
zboží zákazníkem či jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem).

2)  Pro účely uplatnění práva na odstoupení musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy vyrozumět prodejce či poradce 
formou jednostranného právního jednání (např. dopisem, faxem či emailem). Zákazník může využít vzorový formulář  
pro odstoupení od smlouvy uvedený níže, není to však jeho povinností.

3)  Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, odeslal-li zákazník před uplynutím této lhůty sdělení o uplatnění práva  
na odstoupení od smlouvy.

4)  Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů  
od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodejce obdržel, a to na své náklady. Lhůta pro vrácení zboží je zachována, 
odeslal-li zákazník zboží před jejím uplynutím.

5)  Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný 
k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6)  Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení 
od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, včetně nákladů  
na dodání.

7)  V případě odstoupení zákazníka od smlouvy není prodejce povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník 
zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

8) V případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník náklady spojené s navrácením zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (zákazník vyplní a odešle pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy).

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Informace o prodejci:
Název:
Sídlo:    
Telefon:
Email:

Vážení,
oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi uzavřené dne ___________,  
jejímž předmětem bylo toto zboží __________________.

Datum převzetí zboží
Jméno a příjmení zákazníka
Podpis zákazníka (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)
Datum

Podpis a razítko


