
[VZOR]  

Potvrzení o uzavření smlouvy o koupi zboží distančním způsobem  
 

Prodávající: SPORTISIMO s.r.o., IČ: 26194627, DIČ: CZ 26194627, sídlo: Řevnická 170/4, 155 

21 Praha 5, zapsaná v obchodní:rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 78675, 

telefon: +420226254894 (pondělí až neděle 08:00 – 20:00); 

e-mail: e-shop@sportisimo.cz;  

Whatsapp: +420226254894  

 

Číslo objednávky/smlouvy: 1234567801 

 

Prodávané zboží:  

▪ S-CARRY 165  

Barva: Černá (Černá / Tmavě šedá), Velikost: os 

 

Hlavní vlastnosti prodávaného zboží:  

▪ S-CARRY 165  

Svršek: kůže potažená polyuretanem, Sensifit™ 

Zateplení: Thinsulate™ 200gr 

Mezipodešev: EnergyCell 

Podešev: Contagrip® W 

Membrána: ClimaSalomon™ Waterproof 

Drop: 8 mm 

Výška mezipodešve: 19 mm pata / 11 mm špička 

Voděodolnost: ano 

Hmotnost: 600 g 

Technologie: CONTAGRIP® , EnergyCell , ORTHOLITE® , SENSIFIT™ 

 

Cena za zboží, náklady na dopravu zboží a náklady použitého platebního prostředku 

Celkem za zboží:  539 Kč  

Cena dopravy:   75 Kč  

Cena platby:  zdarma  

Celkem bez DPH: 507,43 Kč  

Celkem s DPH:   614 Kč  

Celkem k úhradě:  614 Kč 

 

Kupující:  

Dodací adresa     Fakturační adresa  

Jan Sportík    Jan Sportík 

Pražská 100    Pražská 100 

100 00, Praha    100 00, Praha 

Česká Republika   Česká Republika 

 

Kupní cena nebyla přizpůsobena osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. 

 

Náklady na prostředky komunikace na dálku: Zdarma, resp. kupující hradí pouze vlastní náklady 

svého internetového připojení. 

 

Způsob platby: Platba kartou 

 

Způsob dodání zboží: Česká Pošta 

 

Čas dodání zboží: Od 16.1. do 18.1. u vás našimi dopravci 
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Pravidla vyřizování stížností: Vaše stížnosti můžete zasílat na tyto kontakty:  

telefon: +420226254894 (pondělí až neděle 08:00 – 20:00); 

e-mail: e-shop@sportisimo.cz;  

a odpověď Vám zašleme na Váš kontaktní e-mail. 

Odstoupení od smlouvy: Od této smlouvy může kupující odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 30 dní 

od doručení zboží (poslední části, kusu zboží dle této objednávky/smlouvy). Odstoupit je možno 

prostřednictvím doručení oznámení o odstoupení: (i) poštou na SPORTISIMO s.r.o., Contera Park 

Ostrava D1, hala A,  Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov, (ii) prostřednictvím formuláře na 

Odstoupení od kupní smlouvy, (iii) jiným vhodným způsobem: e-mailem či vyplněním 

tohoto kontaktního formuláře. 

V případě odstoupení od této smlouvy, kupující nese náklady na vrácení kupovaného zboží. Nelze-li 

zboží vrátit obvyklou poštovní cestou, zajistí (na žádost kupujícího) prodávající vyzvednutí vraceného 

zboží na náklady kupujícího, přičemž náklady na takové vyzvednutí činí: 1500 Kč (Zboží bude 

vyzvednuto službou Rhenus). 

 

V případě, že zboží po odstoupení od smlouvy bude vráceno již použité, poškozené, znečištěné, popř. 

bez dokladů dodávaných se zbožím, pak kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, 

které vzniklo v důsledku nakládání s zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil 

s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

 

Odpovědnost za vady: Prodávající odpovídá za vady zboží po dobu dvou (2) let od dodání/převzetí 

zboží. Práva z odpovědnosti za vady/reklamaci může kupující uplatnit: (i) ve kterákoliv prodejně 

Prodávajícího, (ii) na adrese zákaznického centra Prodávajícího: SPORTISIMO s.r.o., Contera 

Park Ostrava D1, hala A,  Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov – zasláním zboží k reklamaci 

přepravní službou.  

 

Kodex chování: Prodávající ohledně prodeje tohoto zboží nepřevzal žádný kodex chování apod. 

 

Mimosoudní řešení sporu: Vznikne-li z prodeje zboží dle této smlouvy mezi námi spor (jež se nám 

nepodaří vyřešit), máte právo ho kromě soudního sporu řešit také mimosoudně.  Pro řešení 

spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro 

mimosoudní řešení sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“), na kterou se 

můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Můžete využít k podání návrhu na zahájení 

mimosoudního řešení sporu a k získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně 

přeshraničních sporů) také webovou 

stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mohou 

vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých 

je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit. 

Stížnosti: Se stížnostmi se, kromě našeho oddělení vyřizování stížností – (kontakt: 

eshop@sportisimo.cz), můžete obrátit také na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 44, 110 00 Praha 

1 -  www.coi.cz. 
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