
Pou ení o právu spot ebitele na odstoupení od smlouvy 

Právo odstoupit od smlouvy 
1. V postavení spot ebitele máte právo odstoupit od smlouvy uzav ené mimo obchodní prostory ve lh t  trnácti 
dn  ode dne uzav ení smlouvy bez uvedení d vodu. Nesmí se v ak jednat o situaci, kdy je to zákonem vylou eno. 
2. Pro ú ely uplatn ní práva na odstoupení od smlouvy je spot ebitel povinen o svém odstoupení od této 
smlouvy informovat spole nost TnG-Air Servis s. r. o., se sídlem Havlí kovo náb e í 1167/12, Moravská Ostrava, 702 
00 Ostrava, I : 294 41 421.  
Odstoupení od smlouvy m e b t u in no nap . 
a) písemn  dopisem zaslan m prost ednictvím provozovatele po tovních slu eb na adresu Revolu ní 1305, 738 01 
Fr dek-Místek, 
b) v elektronické podob  na e-mailovou adresu info@tng-air.cz, 
c) vyu itím vzorového formulá e. 
3. Pro odstoupení od smlouvy je mo né vyu ít vzorov  formulá  pro odstoupení od smlouvy, ale není to v ak 
povinností spot ebitele. 

D sledky odstoupení od smlouvy 
1. Odstoupí-li spot ebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do trnácti dn  
od odstoupení od smlouvy, v echny pen ní prost edky v etn  náklad  na dodání, které od n ho na základ  
smlouvy p ijal, stejn m zp sobem. Podnikatel vrátí spot ebiteli p ijaté pen ení prost edky jin m zp sobem jen 
tehdy, pokud s tím spot ebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou dal í náklady. 
2. Jestli e spot ebitel zvolil jin , ne  nejlevn j í zp sob dodání zbo í, kter  podnikatel nabízí, vrátí podnikatel 
spot ebiteli náklady na dodání zbo í ve v i odpovídající nejlevn j ímu nabízenému zp sobu dodání zbo í. 
3. Odstoupí-li spot ebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit p ijaté pen ní prost edky spot ebiteli 
d íve, ne  mu spot ebitel zbo í p edá nebo proká e, e zbo í podnikateli odeslal. 
4.  Spot ebitel odpovídá podnikateli pouze za sní ení hodnoty zbo í, které vzniklo v d sledku nakládání s tímto 
zbo ím jinak, ne  je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 
5. Odstoupí-li spot ebitel od smlouvy, jejím  p edm tem je poskytování slu eb a podnikatel s pln ním na základ  
v slovné ádosti spot ebitele za al p ed uplynutím lh ty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli pom rnou 
ást sjednané ceny za pln ní poskytnuté do okam iku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nep im en  

vysoká, uhradí spot ebitel podnikateli pom rnou ást ceny odpovídající tr ní hodnot  poskytovaného pln ní. 
6. Podnikatel p evezme zbo í od spot ebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestli e spot ebitel odstoupí od 
smlouvy uzav ené mimo prostor obvykl  pro podnikatelovo podnikání, zbo í bylo dodáno do domácnosti 
spot ebitele v okam iku uzav ení smlouvy a povaha zbo í jej neumo uje odeslat obvyklou po tovní cestou. 

P ípady, kdy spot ebiteli nenále í právo odstoupit od smlouvy 
1. Zákon stanoví p ípady, kdy není mo né od smlouvy do 14 dn  odstoupit. Spot ebitel nem e odstoupit od 
smlouvy 

a) poskytování slu eb, jestli e byly spln ny s jeho p edchozím v slovn m souhlasem p ed uplynutím lh ty pro 
odstoupení od smlouvy a podnikatel p ed uzav ením smlouvy sd lil spot ebiteli, e v takovém p ípad  nemá 
právo na odstoupení od smlouvy, 

b) o dodávce zbo í nebo slu by, jejich  cena závisí na v chylkách finan ního trhu nezávisle na v li podnikatele a 
k n mu  m e dojít b hem lh ty pro odstoupení od smlouvy, 

c) o dodání alkoholick ch nápoj , je  mohou b t dodány a  po uplynutí t iceti dn  a jejich  cena závisí na 
v chylkách finan ního trhu nezávisl ch na v li podnikatele, 

d) o dodávce zbo í, které bylo upraveno podle p ání spot ebitele nebo pro jeho osobu, 
e) o dodávce zbo í, které podléhá rychlé zkáze, jako  i zbo í, které bylo po dodání nenávratn  smíseno s jin m 

zbo ím, 
f) o oprav  nebo údr b  provedené v míst  ur eném spot ebitelem na jeho ádost; to v ak neplatí v p ípad  

následného provedení jin ch ne  vy ádan ch oprav i dodání jin ch ne  vy ádan ch náhradních díl , 
g) o dodávce zbo í v uzav eném obalu, které spot ebitel z obalu vy al a z hygienick ch d vod  jej není mo né 

vrátit, 
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo po íta ového programu, pokud poru il jejich p vodní obal, 



i) o dodávce novin, periodik nebo asopis , 
j) o ubytování, doprav , stravování nebo vyu ití volného asu, pokud podnikatel tato pln ní poskytuje v 

ur eném termínu, 
k) uzavírané na základ  ve ejné dra by podle zákona upravujícího ve ejné dra by, nebo 
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosi i a byl dodán s p edchozím v slovn m 

souhlasem spot ebitele p ed uplynutím lh ty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel p ed uzav ením 
smlouvy sd lil spot ebiteli, e v takovém p ípad  nemá právo na odstoupení od smlouvy. 



Oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo (formulá ) 
Tento formulá  vypl te a na ní e uvedenou adresu za lete 
pouze v p ípad , e chcete odstoupit od smlouvy o dílo. 

Adresát: 

TnG-Air Servis s.r.o. 
Ostrava – Moravská Ostrava, Havlí kovo náb e í 1167/12, PS  702 00 

zapsána v OR vedeném KS v Ostrav , oddíl C, vlo ka 53414 jednající jednatelkou Ta ánou Grymovou 
Bankovní spojení: 251174021/0300, SOB a.s. I : 29441421 

Spot ebitel: 

Jméno a p íjmení:……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Bydli t :……….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………………….………………………….……………………E-mail:………………………………………………………..………………….……………………………………………………… 

Tímto oznamuji, e odstupuji od smlouvy o dílo uzav ené dne……………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………. 

Podpis spot ebitele:……………………………………………………. 

Informace o mimosoudním e ení spot ebitelsk ch spor  podle § 14 zákona . 634/1992 Sb., o ochran  spot ebitele, 
ve zn ní pozd j ích p edpis :  
Prodávající – spole nost TnG-Air Servis s. r. o. se sídlem Havlí kovo náb e í 1167/12 702 00 Ostrava, I : 294 41 421 - 
informuje spot ebitele o tom, e subjektem mimosoudního e ení spot ebitelsk ch spor  je eská obchodní 
inspekce se sídlem v Praze 2, t pánská 567/15, PS  120 00, www.coi.cz.  
Spot ebitel má právo na mimosoudní e ení spot ebitelského sporu z kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo ze 
smlouvy o poskytování slu eb s v jimkou smluv uzav en ch v oblasti zdravotních slu eb poskytovan ch pacient m 
zdravotnick mi pracovníky za ú elem poskytování zdravotní pé e, v etn  p edepisování, vydávání a poskytování 
lé iv ch p ípravk  a zdravotnick ch prost edk . 


