
Pou ení o právu na odstoupení od smlouvy uzav ené distan ním zp sobemč ř č ů
Právo na odstoupení od smlouvy se ídí všeobecnými obchodními podmínkami LIFE MINE s.r.o. a umož ujeř ň
odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník ve 14č č
denní lh t  dle tohoto pou ení pouze kupujícímu spot ebiteli.ů ě č ř
Platné Obchodní podmínky LIFE MINE s.r.o. najdete https://www.lifemine.cz/OBCHODNI-PODMINKY-a3_0.htm
Toto pou ení se vztahuje pouze na smlouvy uzav ené distan ním zp sobem mezi spole ností LIFE MINE s.r.o. jako č ř č ů č
prodávajícím a kupujícím spot ebitelem, tak jak je vymezen v ustanovení § 419 ob anskéhoř č
zákoníku.
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dn  máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání d vodu.ů ů
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání d vodu ve lh t  14 dn  ode dne následujícího po dni, kdy Vy neboů ů ě ů
Vámi ur ená t etí osoba (jiná než dopravce) p evezmete zboží.č ř ř
1.3 Pro ú ely uplatn ní práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovatč ě
LIFE MINE s.r.o., ul. Jašíkova 1533/4, 149 00 Praha formou jednostranného právního jednání (nap íklad dopisem zaslanýmř
prost ednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) ul. Jašíkova 1533/4, 149 00 Praha, e-mail: ř
lifemine@seznam.cz. M žete použít vzorový formulá  ů ř https://www.lifemine.cz/OBCHODNI-PODMINKY-a3_0.htm pro 
odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lh ta pro odstoupení od této smlouvy, posta uje odeslat odstoupení od smlouvy p edů č ř
uplynutím p íslušné lh ty.ř ů
2. D sledky odstoupení od smlouvyů
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 14 dn  ode dne, kdyč ě ů
nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, v etn  náklad  nač ě ů
dodání (krom  dodate ných náklad  vzniklých v d sledku Vámi zvoleného zp sobu dodání, který je jiný nežě č ů ů ů
nejlevn jší zp sob standardního dodání námi nabízený).ě ů
Pro vrácení plateb použijeme vrácení formou bankovního p evodu na Váš ú et.  Platbu vrátíme až poř č
obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zp t, podle toho, co nastane d íve.ě ř
2.2 Zboží bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 14 dn  ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašleteč ě ů
zp t doporu en  a pojišt né (doporu en  ne znamená na dobírku, zboží zaslané na dobírku nejsme povinní p ijmout) ě č ě ě č ě ř na:
LIFE MINE s.r.o.
ul. Jašíkova 1533/4
149 00 Praha 4
Lh ta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zp t p ed uplynutím 14 dn .ů ě ř ů
Ponesete p ímé náklady spojené s vrácením zboží.ř
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v d sledku nakládání s tímto zbožím jiným zp sobem, než který je nutnýů ů
k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, v etn  jeho funk nosti.č ě č


