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Poučení spotřebitele ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“) (dále jen jako „Poučení“) činěné vůči všem 
potencionálním klientům 

 

PINNIUM s.r.o., se sídlem Za Pazdernou 2573, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 
10901442, zapsané do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
sp.zn. C 31090 (dále jen „Prodávající“), kteří jsou v postavení spotřebitelů ve smyslu § 
419 NOZ, a kteří mají zájem o uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím (dále jen jako 
„Spotřebitel“). 

 

Prodávající v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního 
Spotřebitele v souvislosti s kupní smlouvou, kterou Spotřebitel hodlá uzavřít s 
Prodávajícím o koupi níže uvedeného zboží (dále jen „Smlouva“) o tom, že: 

➢ Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: pinnium@pinnium.cz, tel. +420 728 859 438; 
+420 728 554 944; 

➢ Předmětem koupě je nářadí (zejména zvedací zařízení a další stavební 
nářadí) a souvisejícího zboží (zejména fólie, spojovací materiál a doplňkový 
sortiment) (dále jen „Zboží“); 

➢ Zboží je nabízeno za cenu uvedenou na internetových stránkách Prodejce 
www.pinnium.cz; 

➢ Zboží může být zaplaceno v hotovosti při jeho doručení či převodem na účet 
Prodávajícího po vystavení zálohové faktury; 

➢ Zboží lze dopravit způsobem uvedeným na internetových stránkách Prodejce 
www.pinnium.cz; 

➢ Dopravce garantuje, že Zboží doručí Spotřebiteli do 72 hodin od předání Zboží 
k dopravě, cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den 
objednávky; 

➢ Práva Spotřebitele z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky 
uplatňování těchto práv jsou upravena ve Všeobecných podmínek 
Prodávajícího, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodejce 
www.pinnium.cz. 

➢ Záruční doba Zboží je 24 měsíců; 

 

mailto:pinnium@pinnium.cz
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Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo 
prostory obvyklé pro podnikání Prodávajícího (k tomu viz i ustanovení § 182 odst. 2 
NOZ): 

Máte právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření 
Smlouvy. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém rozhodnutí 
odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, 
adresu sídla a případně Vaše telefonní číslo a e -mailovou adresu) formou 
jednoznačného prohlášení (např. dopis u zaslaného prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář 
pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o 
uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Prodávající úplnost uvádí, že Spotřebitel má právo v případě sporu s Prodávajícím 
ze Smlouvy navrhnout Prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. 
prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-
sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Prodávající může (avšak 
nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v 
případě nesouhlasu Prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou 
platností obecný soud. 

Spotřebitel má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Spotřebitel mít 
za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Prodávajícího) na 
Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Prodávajícího. V 
tomto směru Prodávající odkazuje Spotřebitele i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, v platném znění. 

 

Tým 

PINNIUM s.r.o. 
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Formulář pro odstoupení 
od Smlouvy  
 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy  

 

Adresát: PINNIUM s.r.o. 

se sídlem: Za Pazdernou 2573, 397 01 Písek 

e-mail: pinnium@pinnium.cz 

  

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy ze dne  

 

Vaše jméno a příjmení:  

Vaše adresa:  

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

Váš podpis: 

 

 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

 


