
Společnost INNERGY, s.r.o.,  
Madridská 7, 101 00 Praha 10, IČO: 28475518, DIČ: CZ28475518, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 144336.

Poučení o právu na odstoupení od Smlouvy 

Pojmy s  velkými  počátečními  písmeny používané,  avšak ne výslovně definované v tomto Poučení,
budou mít význam, který jim je dán v Obchodních podmínkách. 

Dovolujeme si Vás informovat, že jako Zákazník, který je spotřebitelem máte právo, v souladu s §
1829 ve spojení s § 1818 Občanského zákoníku, odstoupit od uzavřené Smlouvy bez udání důvodů. 

Prosím vezměte však na vědomí, že:

1. od Smlouvy (smlouvy o poskytování služeb) nemůžete odstoupit v případě, že Služba již byla
splněna,  když v rámci Obchodních podmínek jste souhlasili,  že Služby Vám dle Smlouvy
mohou  být  poskytnuty  před  uplynutím  lhůty  pro  odstoupení  dle  článku  8  Obchodních
podmínek. ¨

2. Odstoupíte-li  od  Smlouvy s  jejímž plněním již  Poskytovatel  započal,  jste  povinni  uhradit
Poskytovateli poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od  Smlouvy.
V případě, kdy jste již vyplnili a odeslali on-line test. V případě, že jste již vyplnili a odeslali
on-line test ve smyslu článků 5.1.1 a/nebo 5.1.2 Obchodních podmínek, vzniká Poskytovateli
právo na úhradu 50 % ceny. Máte právo, aby Vám bylo vráceno 50 % ceny.

K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím uvedené
lhůty. 

Odstoupení od Smlouvy musíte učinit vůči Poskytovateli, tj. vůči:  INNERGY, s.r.o. K odstoupení
můžete  využít  dále  uvedený formulář  pro  odstoupení  od Smlouvy,  není  to  však  Vaší  povinností.
Odstoupení  je možné zaslat  písemně např. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb  nebo
elektronicky na e-mail na kontaktní údaje uvedené v článku 1.2 Obchodních podmínek.

Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne,
kdy nám došlo Vaše Odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi v souladu
s Obchodními  podmínkami. Pro  vrácení  plateb  použije  Poskytovatel  bezhotovostní  převod  na
bankovní účet uvedený v odstoupení od Smlouvy 

Děkujeme za pochopení

_______________________

INNERGY, s.r.o.



Společnost INNERGY, s.r.o.,  
Madridská 7, 101 00 Praha 10, IČO: 28475518, DIČ: CZ28475518, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 144336.

Odstoupení od Smlouvy

Zákazník:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………

Adresa:
………………………………………………………………………

PSČ: ………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………

Popis Služby: ………………………………………………………………………

Cena Služby: ………………………………………………………………………

Datum uzavření Smlouvy: ………………………………………………………………………

Číslo účtu pro vrácení platby: ………………………………………………………………………

Tímto, v souladu s § 1829 ve spojení s § 1818 občanského zákoníku odstupuji od výše specifikované
Smlouvy, a to v zákonné lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy.

Ve _________________ dne ________

____________________

[Jméno a příjmení, + podpis v případě, že zasíláte v listinné podobě]


