
 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej společnosti SEB CZ s.r.o. pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní 
smlouvy. Formulář se uplatní pouze pro kupujícího, který je spotřebitelem. 

Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů 

Adresát: SEB CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, e-mail: lg.info@lge.com; 
adresa pro doručování: Amazon Court, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 

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

Číslo dokladu: 
  

Číslo objednávky: 
  

Datum objednání (*)/datum obdržení (*): 
  

Vaše údaje:  
Jméno a příjmení: 
  

Adresa: 
  

Telefon: 
  

Email: 
  

Datum:      

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

      

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu na webové stránce www.lg.com/cz od společnosti SEB CZ 
s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších změn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto 
odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu sídla nebo provozovny Společnosti či elektronicky na e-mail. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od 
odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od 
kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, 
stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na 
dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky 
kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy, zaniká též úvěrová smlouva, kterou kupující uzavřel za účelem uhrazení kupní ceny za zboží. O této skutečnosti 
je kupující a prodávající povinen poskytovatele úvěru společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, bd Haussmann 1, 750009 Paříž, Francie, 
vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného 
závodu, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 03814742, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 
A 77003 (pod obchodním jménem Hellobank by Cetelem!) bez zbytečného odkladu informovat. Konkrétní podmínky na požádání sdělí kupujícímu 
zprostředkovatel úvěru LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika, IČO: 0000121072 (KRS), 
jednající prostřednictvím své pobočky LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, 
Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka A, oddíl 77660, IČO: 05634903 nebo je lze nalézt na 
webových stránkách www.lg.com/cz. 


