
INFORMACE	  PŘED	  UZAVŘENÍM	  KUPNÍ	  SMLOUVY	  VČETNĚ	  
VZOROVÉHO	  ODSTOUPENÍ	  OD	  SMLOUVY	  

(platí	  pouze	  pro	  spotřebitele!)	  

PRODÁVAJÍCÍ:	  

Sídlo:	   	  
WATERGATE	  s.r.o.	  
Čajkovského	  654/37	  	   	  
586	  01	  Jihlava	   	  
IČ:	  289	  39	  557	   	  
DIČ:	  CZ	  28989557	  
Zaps.	  v	  OR	  u	  Krajského	  soudu	  v	  Brně,	  Oddíl,	  C,	  vložka	  75885	  

INFORMACE	  PŘED	  UZAVŘENÍM	  KUPNÍ	  SMLOUVY	  

1) Náklady na komunikaci na dálku jsou v obvyklých cenách.
2) Kupující prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil na internetových stránkách
prodávajícího s následujícími informacemi: popis zboží, které je předmětem prodeje, včetně popisu
jeho vlastností, cenou za zboží, včetně způsobu výpočtu daní a poplatků, způsobu platby a způsobu dodání
zboží,  s náklady za dodání za dodání zboží a informacemi  o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i
o právech ze záruky, případně další podmínky pro uplatňování těchto práv
(Reklamační řád a Všeobecné obchodní podmínky).
3) Kupující	   může	   od	   kupní	   smlouvy	   odstoupit	   bez	   uvedení	   důvodu	   v	  zákonné	   lhůtě	   14D ti	   dnů 
ode  dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, 
musí o svém odstoupení informovat WATERGATE s.r.o., na e-mailu freshwater@waterg	   a. te     cz nebo poštou 
na WATERGATE s.r.o., K Hrnčířům 394, 149 00 Praha 4 - Šeberov. Aby byla dodržena lhůta pro 
odstoupení od této smlouvy, musí Kupující odstoupení odeslat před uplynutím této lhůty. Kupující
je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. 
Na webové stránce Prodávajícího www.freshwater.cz může Kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat 
formulář pro odstoupení nebo zaslat jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li této možnosti, 
obratem mu Prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení
o odstoupení od smlouvy.
4) Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným 
nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým 
platbu od kupujícího přijal, ne však dříve, než mu Kupující zboží předá. Nabízí-li Prodávající v rámci 
určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. 
Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. 
Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, 
nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese Kupující. Zboží je nutno 
odeslat na adresu WATERGATE s.r.o., K Hrnčířům 394, 149 00 Praha 4 - Šeberov. 
Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího, že bude-li souhlasit s u vedením zařízení do provozu 
před uplynutím 14 denní lhůty stanovené pro odstoupení od smlouvy, pak v případě odstoupení je 
Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady vzniklé opotřebením zboží v důsledku jeho uvedení 
do provozu, tzn.  za výměnu filtračních vložek a celkovou údržbou zařízení. Kupující s tímto 
postupem vyslovuje svůj souhlas.



6) Jde-li o smlouvu podle § 1837 písm.d) občanského zákoníku, tzn. zboží, které bylo
upraveno nebo objednáno na základě specifické cenové nabídky, nemůže Kupující od kupní
smlouvy odstoupit.
7) V případě použití platební karty Kupujícím bude při vracení finančního plnění tato částka
snížena o poplatky na tuto službu.
8) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

VZOROVÝ	  FORMULÁŘ	  PRO	  ODSTOUPENÍ:	  

Oznámení	  o	  odstoupení	  od	  smlouvy	  číslo:	  _____________________	  

Adresát:	  

WATERGATE	  s.r.o.,	  K Hrnčířům 394, 149 00 Praha 4 - Šeberov,	  IČ:	  289	  39	  557,	  DIČ:	  CZ28939557	  

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

____________________________________________________________________________	  

Datum	  objednání:	  ___________________________	  datum	  obdržení:	  __________________________	  

Jméno	  a	  příjmení	  spotřebitele:	  _________________________________________________________	  

Adresa	  spotřebitele:	  _________________________________________________________________	  

Datum:	  ___________________________	  podpis	  spotřebitele:	  _______________________________	  
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