
PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY  
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.  
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední zboží. 
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás Young Living Europe B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands, sluzbyzakaznikum@youngliving.com, Fax: +44 (0) 2038573431 musíte o svém 
rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není 
to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Důsledky Odstoupení Od Smlouvy 
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, 
které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší 
společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další 
poplatky. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Young Living Europe B.V. „MyYL Retoure“, 
Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.  
Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi 
a funkčností zboží. 

Young Living (Europe) Limited is a member of the Direct Selling  Association (the “DSA”)  and requires its Distributors to comply with  
the DSA Codes of Practice.   

Údaje Pro Přihlášení  

Údaje Pro Zasílání stejné jako výše nebo pokud se liší: 

Údaje O Přístupu K Účtu   

Přihlašovatel (osoba odpovědná za to, že vás uvedla a přihlásila do YL)      Sponzor (osoba z přímé vyšší úrovně, může být totožná s přihlašovatelem)

Způsob Přepravy

RAKOUSKO, BELGIE, BULHARSKO, CHORVATSKO, KYPR, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, NĚMECKO, 
ŘECKO, MAĎARSKO, IRSKO, ITÁLIE, LOTYŠSKO, LITVA, LUCEMBURSKO, MALTA, NIZOZEMSKO, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, 
SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 

• OBJEDNÁVKA ESSENTIAL REWARDS (ER) DO 1 KG 4,99 € | 40 SEK | 3,50 £  NAD 1 KG 9,99 € | 85 SEK | 5,50 £

• OBJEDNÁVKA ZA BODY ESSENTIAL REWARDS* (čerpání věrnostních bodů ER) DO 25 KG 4,99 € | 25 SEK | 3,99 £

ANDORRA, AZORSKÉ OSTROVY, BĚLORUSKO, BOSNA A HERCEGOVINA, KANÁRSKÉ OSTROVY, FAERSKÉ OSTROVY, GIBRALTAR,
ISLAND**, LICHTENŠTEJNSKO, MAKEDONIE, MONAKO, ČERNÁ HORA, NORSKO**, RUSKÁ FEDERACE, SAN MARINO, SRBSKO,
UKRAJINA, VATIKÁN

• OBJEDNÁVKA ESSENTIAL REWARDS (ER) DO 1 KG 7,99 € NAD 1 KG 13,99 €
            • OBJEDNÁVKA ZA BODY ESSENTIAL REWARDS* (čerpání věrnostních bodů ER) DO 25 KG 4,99 €

* Objednávky s čerpáním bodů na odměny Essential Rewards
** Plus manipulační poplatek 35 € |  Maximální hmotnost jedné balíkové zásilky 25 kg | Změny všech cen vyhrazeny |

Všechny ceny za dodání jsou bez DPH 

JMÉNO (PŘÍJMENÍ, JMÉNO - POVINNÉ)  

SPOLUŽADATEL NEBO NÁZEV FIRMY (ŠPANĚLŠTINA)  

TELEFON DOMŮ A/NEBO MOBIL (NEZBYTNÉ PRO OZNAMOVÁNÍ DODÁVEK)    TELEFON DO PRÁCE  FAX  

ULICE (POVINNÉ) MĚSTO (POVINNÉ) 

ZEMĚ (POVINNÉ)   

E-MAIL (POVINNÉ)

PSČ (POVINNÉ)   

ULICE MĚSTO/STÁT/PROVINCIE PSČ ZEMĚ (POVINNÉ)

ID U YOUNG LIVING (Nemáte-li své identifikační číslo u YL, vytvořte si nejprve účet YL nebo se obraťte na svého přihlašovatele) PIN (4 ČÍSLICE)

JMÉNO (PŘÍJMENÍ, JMÉNO - POVINNÉ) JMÉNO (PŘÍJMENÍ, JMÉNO - POVINNÉ)

ČÍSLO DISTRIBUTORA (POVINNÉ)   ČÍSLO DISTRIBUTORA (POVINNÉ)  

ITEM NO. ER Order v.1 2018  

Přihláška Do Programu Essential Rewards 
YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS | Tel: 8001 440 66  Fax: 02038 

573431 |  IČO společnosti  KVK-nummer 73123404 | NL859364409B01 



Způsob Platby (Vybraný způsob bude použit pro přihlašovací objednávku a/nebo případně měsíční objednávky Essential Rewards.)

ČÍSLO KREDITNÍ KARTY 
/ 

PLATNOST DO EVIDOVAT KARTU  

Platbu můžete provést prostřednictvím své virtuální kanceláře na stránkách www.youngliving.com nebo telefonicky na oddělení členských služeb, 
pro volání z pevné linky na území České republiky zdarma. Platba musí být provedena a proplacena vždy před zpracováním jakékoli objednávky.  

x  

 VISA          MC         
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PODPIS DATUM DATUM VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (1. –25. dne, je-li to možné)

ZVOLTE ZPŮSOB PLATBY:  

PODPIS DRŽITELE KARTY 
(pouze při výběru způsobu platby kreditní kartou)

 PLATBA PŘEDEM/ZÁLO JINÁ MOŽNOST: (BANKOVNÍ PŘEVOD nastavený u evropského oddělení 
členských služeb; SEPA (pouze AT/DE) a PAYPAL ve Vaší virtuální kanceláři (VO)

ADRESA PRO ZÚČTOVÁNÍ KREDITNÍ KARTY

ODDĚLENÍ ČLENSKÝCH SLUŽEB PRO ČESKOU REPUBLIKU, VOLÁNÍ ZDARMA Z PEVNÉ LINKY V ČESKÉ REPUBLICE NA 
ČÍSLO  Tel: 8001 440 66 | FAX +44 (0) 2038573431 | E-MAIL sluzbyzakaznikum@youngliving.com  

Program Essential Rewards
Rád(a) bych využil(a) výhodnosti programu Essential Rewards společnosti Young Living. Následující zboží zaneste do mé měsíční objednávky Essential Rewards 
a zašlete mi je k zvolenému datu.

Objednávka Essential Rewards 
Číslo zboží     Popis Počet ks      Cena vč. DPH   Celková cena vč. DPH

Přepravné vč. DPH 
Celkem za objednávku vč. DPH

Zvolte den vyřízení objednávky: Bude-li datum volné, automaticky vyřídíme Vaši objednávku Essential Rewards každý měsíc v den, který si vyberete. Bude-li 
datum obsazené, odešleme Vaše objednané zboží následující dostupný pracovní den. Chci své produkty dostávat automaticky každý měsíc. 
Označil(a) jsem zboží, které si přeji obdržet, datum vyřízení a upřednostněný způsob platby.

BERU NA VĚDOMÍ, ŽE MOHU SVÉ ZBOŽÍ A TAKÉ DATUM VYŘÍZENÍ ZMĚNIT VE SVÉ VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘI NEBO ŽÁDOSTÍ NA              
EVROPSKÉ ODDĚLENÍ ČLENSKÝCH SLUŽEB. 

Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl(a), rozumím a přijímám tuto Přihlášku do programu Essential Rewards tak, jak je vymezena na následující straně, a že sou-
hlasím s nákupem výše uvedených produktů za daných podmínek.

Od své smlouvy mohou odstoupit písemně do 14 dnů a bez udání důvodu, jak je uvedeno níže ve „VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD          
SMLOUVY“, a svou smlouvu mohu kdykoli zrušit po 14 dnech, jak je uvedeno níže v článku 12.

x



Smlouva o Odměnách Essential Rewards 
Smlouva o odměnách Essential Rewards se uzavírá mezi osobou jmenovanou výše (dále jen „distributor“ nebo „účastník“) v pozici registrovaného a společností Young Living Europe Limited 
(dále jen „Young Living“ nebo „společnost“). Tímto bude do podmínek této smlouvy o odměnách Essential Rewards začleněn plán odměňování. 
1.  Přihlášení 
Distributor se může přihlásit do programu Essential Rewards 
(a)  zvolením programu a souhlasem s touto smlouvou online na stránce YoungLiving.com nebo, 
(b)  jestliže se obrátí na oddělení členských služeb (s použitím níže uvedených kontaktních údajů), uvede své údaje pro přihlášení a zašle podepsanou verzi této smlouvy na oddělení 
členských služeb do 30 dnů od přihlášení do programu Essential Rewards. Pokud se přihlásíte telefonicky a nepošlete pak podepsaný výtisk této smlouvy, dojde ke zrušení vašeho členství v 
programu Essential Rewards a rovněž této smlouvy.
Adresa oddělení členských služeb:
Young Living Europe B.V. Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands, tel: 8001 440 66 
2. Měsíční objednávky
Účastník souhlasí s tím, že zašle objednávku minimálně v hodnotě 50 PV (osobní objem) na produkty Young Living, které mají být účastníkovi zaslány. Každá objednávka musí uvádět dodání 
buďto přímo účastníkovi nebo na místo Young Living Will Call (odběrové místo) k vyzvednutí. Vybrané produkty budou nadále zasílány na uvedenou adresu každý měsíc, jak je vyznačeno, 
pokud nebude výběr produktů změněn ve virtuální kanceláři Young Living na stránce www.youngliving.com nebo zavoláním či zasláním e-mailu na evropské oddělení členských služeb. 
Účastníci mohou změnit svou objednávku Essential Rewards, způsob platby a dodací adresu těmito způsoby: 
(a) provést úpravy v nové virtuální kanceláři (NVO) účastníka nejméně 5 pracovních dní před datem zpracování další objednávky, nebo 
(b) předložit písemné oznámení o změnách (e-mailem) společnosti Young Living nejméně 5 pracovních dní před datem zpracování další objednávky.
Změny předané e-mailem méně než 5 dní před datem zpracování další objednávky nabývají účinnosti pro objednávku Essential Rewards v následujícím měsíci. Pokud běžný den expedice 
dodávky připadne na víkend, státní svátek nebo jiný den, v němž jsou provozy Young Living zavřeny, vaše objednané zboží bude odesláno první následující pracovní den. 
3. Snížené přepravné
Účastníci programu Essential Rewards získají snížené sazby přepravného. Aktuální ceny za přepravu objednaného zboží Essential Rewards jsou uvedeny ve virtuální kanceláři. Sazby
přepravného se mohou změnit bez předchozího upozornění. 
4. Body Essential Rewards 
Každý měsíc, v němž účastník zakoupí produkty v hodnotě nejméně 50 PV v programu Essential Rewards, obdrží účastník body Essential Rewards (dále jen „body“). Body se přidělují na 
základě výše PV objednávky Essential Rewards účastníka, a počtu měsíců, po které se nepřetržitě účastnil programu Essential Rewards podle tohoto schématu: 
a. Během prvních 3 po sobě jdoucích měsíců účasti: 10 % z PV objednávky Essential Rewards 
b. V období od 4 do 24 po sobě jdoucích měsíců účasti: 20 % z PV objednávky Essential Rewards 
c. Po 24 po sobě jdoucích měsících: 25 % z PV objednávky Essential Rewards 
Společnost Young Living si vyhrazuje právo změnit dle svého vlastního uvážení schéma kalkulace bodů bez nutnosti oznámení a z jakéhokoli důvodu. Aktuální verze schématu pro výpočet 
bodů je zveřejněna ve virtuální kanceláři Young Living. 
5. Čerpání bodů
Body lze uplatnit po dvou po sobě jdoucích měsících vaší účasti a pouze za výrobky s plnou hodnotou PV. Body obecně hodnotou odpovídají jednomu dolaru při velkoobchodních cenách a nelze 
jej použít k platbě poštovného ani daní. Přestože není určen žádný limitní počet bodů, které lze nasbírat, měsíčně je povoleno čerpat maximálně 375 bodů. Produkty pořízené čerpáním bodů 
Essential Rewards se nezapočítávají do osobního objemu ani do objemu organizace. Body lze čerpat v nové virtuální kanceláři (NVO) účastníka, nebo využitím kontaktu na evropské oddělení 
členských služeb.
6. Získání věrnostních dárků 
Pokud účastníci automaticky zasílají objednávky Essential Rewards pravidelně, mohou získat exkluzivní dárky. Účastníkům vzniká nárok na tyto dárky, budou-li pravidelně zasílat objednávky 
Essential Rewards, přičemž dárky obdrží po 3, 6, 9 a 12 měsících a ročně za každou sérii 12 po sobě jdoucích měsíců po počátečním období 12 měsíců. Young Living si vyhrazuje právo na 
změnu dárků, termínů výročí a/nebo na změnu v poskytování věrnostních dárků, a to dle svého výhradního uvážení a bez nutnosti předchozího upozornění. Věrnostní dárky budou zasílány v 
měsíci následujícím po kvalifikačním měsíci. 
7. Automatická platba
Podpisem přihlášky na přední straně této smlouvy účastník opravňuje společnost Young Living, aby si automaticky každý měsíc stáhla z jeho kreditní/debetní karty či jiného poskytnutého 
způsobu platby částku za každou objednávku ER včetně poštovného, balného a DPH.  Částka z kreditních/debetních karet či u jiných způsobů platby může být stažena až sedm dnů před datem 
vyřízení dodávky. Young Living může ukončit tuto smlouvu bez předchozího upozornění, pokud kreditní/debetní karta/karty či jiné poskytnuté způsoby platby, které účastník určil k hrazení 
plateb, pozbudou platnosti, budou zrušeny nebo pokud banka vydávající kartu z jakéhokoli důvodu odmítne částku poskytnout. Jestliže YL neobdrží za tři po sobě jdoucí měsíce žádnou platbu, 
budeme automaticky předpokládat, že objednávka ER již není požadována, a YL ve čtvrtém měsíci ukončí s distributorem smlouvu o ER. Veškeré zbývající kredity ER budou ztraceny. 
8. Způsob platby
Účastník souhlasí s tím, že uvede a bude udržovat platný způsob platby na členském účtu. Platnými způsoby platby jsou: debetní/kreditní karta (Visa či Master Card, s datem uplynutí platnosti 
karty) nebo bankovní převod či PayPal. Distributoři v Německu či Rakousku mohou používat také příkaz k inkasu/SEPA po předložení udělení k souhlasu s inkasem SEPA. Kreditní přípisy na 
účet YL lze použít pouze po poradě s oddělením členských služeb telefonicky nebo e-mailem.
9. Dostupnost produktů 
Uspokojení objednávky závisí na dostupnosti produktů.  Může se stát, že některé konkrétní produkty vybrané k nákupu v programu Essential Rewards nemusejí být k dispozici. V takových 
situacích se vás společnost Young Living pokusí na danou změnu upozornit a nadále vám bude posílat zbývající zboží. Vaší povinností je ověřit, zda jsou produkty ve vaší objednávce k dispozici 
v době jejich expedice. Zodpovídáte za udržování výše svého kvalifikačního PV. Objednané zboží vám bude doručeno přibližně do 10 pracovních dnů od objednání (v závislosti na zemi dodání) 
a přijetí platby, pokud nebudete upozorněni, že může dojít ke zpoždění. Nebo si účastníci mohou vybrat program „PV Assistant“ ve své nové virtuální kanceláři (NVO), který automaticky přidá 
produkty dle jejich výběru, pokud objednávka nedosahuje stanoveného limitu. Tento limit stanoví účastník. Služba „PV Assistant“ je nepovinná. Pro využití všech výhod tohoto programu 
doporučujeme objednávky Essential Rewards doplňovat nejméně 5 pracovních dnů před nadcházejícím plánovaným datem vyřízení objednávky.
10. Ceny
Young Living si vyhrazuje právo změnit cenu jakéhokoli produktu ve své produktové řadě, případně produkt z produktové řady vyřadit, což se týká i produktů vybraných jako součást 
objednávky ER.  Oznámení o úpravě cen budou zveřejněna nejméně 30 dní před nabytím jejich platnosti.  Young Living bude i nadále dodávat vybrané produkty v souladu s cenovou úpravou, 
dokud účastník svou objednávku nezmění, a to nejméně 5 pracovních dnů před dalším datem plánované dodávky.  Young Living si dále vyhrazuje právo změnit poplatky za přepravu na základě 
oznámení zveřejněného 30 dnů předem.  Young Living nebude předem oznamovat vyřazení produktů z výroby.  Sazby DPH se mohou změnit bez předchozího upozornění.
11. Zrušení objednávky a vrácení zboží 
Na produkty zakoupené za body Essential Rewards se nevztahuje záruka Young Living týkající se zpětného odkupu/vrácení stanovená v Obchodních podmínkách a nebudou za ně vráce-
ny peníze žádným způsobem. Společnost Young Living Europe B.V., se sídlem na adrese Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands, ručí za kvalitu každé položky a vymění či nahradí 
veškeré zboží, které bude vykazovat výrobní vadu a které bude společnosti Young Living vráceno, nebo za ně vrátí peníze (do 30 dní od převzetí zboží distributorem). Výše uvedenou zárukou 
ani vašimi právy na odstoupení od smlouvy tak, jak je vymezeno na následující straně, nejsou dotčena vaše zákonná práva.  Zrušení jakékoli objednávky Essential Rewards nebo vrácení zboží z 
dané objednávky (není-li nahrazena jinou objednávkou Essential Rewards v témže měsíci) vrátí procento bodů získaných během účasti v programu na počáteční hodnotu 10 %. Veškeré body 
Essential Rewards, které by byly získány touto objednávkou, propadají. Začne se znovu počítat nárok na dárky zdarma (3, 6, 9, 12, atd. měsíce), nebudou však znovu darovány dárky, které již 
byly obdrženy za některý měsíc. 
12. Výpověď smlouvy
Účastník může kdykoli zrušit svou účast v programu, jestliže se obrátí na evropské oddělení členských služeb s využitím výše uvedených kontaktních údajů. Výpověď nabude platnosti v 
kalendářním měsíci, ve kterém bude přijata společností Young Living, pokud však je výpověď přijata nejméně 5 dnů před datem vyřízení objednávky. Pokud účastník neinformuje evropské 
oddělení členských služeb, účastníkova objednávka Essential Rewards bude pokračovat v odesílání a vyúčtování podle způsobu platby. Účast v programu Essential Rewards bude nedobrovolně 
zrušena bez upozornění v těchto případech: (a) kreditní/debetní karta využívaná pro nákupy produktů pozbude platnosti, bude odmítnuta, bude zrušena nebo jinak ukončena; nebo (b) platba 
bankovním převodem je odvolána (zpětně naúčtována) nebo (c) jakýkoli jiný akceptovaný způsob platby je zrušen či nebyl úspěšný. Výpovědí z jakéhokoli důvodu propadají všechny nevyužité 
body Essential Rewards a účastníkova měsíční účast v programu se vynuluje. Young Living může ukončit tento program bez předchozího oznámení. Tato smlouva nenahrazuje ani neupravuje 
obchodní podmínky smlouvy účastníka s Young Living.
13. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů: Společnost Young Living a její distribuční genealogie (společně „my“ a další tvary tohoto zájmena) bude nezávisle zpracovávat vámi poskytnuté údaje, aby mohla 
vyřídit vaše objednávky, a dále obecně z administrativních, marketingových, statistických a správních důvodů.  Za tímto účelem budeme předávat vaše osobní údaje zástupcům a třetím stranám, 
které vykonávají služby naším jménem, z nichž některé sídlí mimo území Spojeného království, zejména ve Spojených státech amerických. Účastník bere na vědomí, že společnost bude 
předávat jeho údaje mimo EHP [do Spojených států amerických] a že země mimo EHP nemusejí zajišťovat stejnou míru ochrany osobních údajů jako Spojené království.  Účastník může 
požádat o bližší informace o těchto zástupcích a třetích stranách, jestliže se obrátí na adresu uvedenou na druhé straně.  Účastník souhlasí s tím, že společnost může poskytnout jeho osobní údaje 
jinému distributorovi, pokud současný nadřazený distributor (sponzor) svou distributorskou činnost pro Young Living ukončí.  V souladu s britským zákonem o ochraně osobních údajů z roku 
1998 (Data Protection Act) od nás může účastník získat kopii údajů, které o něm uchováváme (za což si můžeme účtovat malý poplatek), a kontaktovat nás na adrese uvedené na druhé straně, 
chcete-li opravit ve svých údajích jakékoli nepřesnosti.  Nadřazený distributor (sponzor) se může na účastníka obrátit s informacemi o službách, příležitostech a produktech, které nabízíme, 
přizvat účastníka na obchodní setkání či porady nebo jej požádat o hodnocení našich služeb a produktů. Pro zamezení veškerého kontaktu ze strany nadřazeného sponzora lze použít nastavení v 
nové virtuální kanceláři (NVO). 

□ Potvrzuji, že jsem pročetl(a), pochopil(a) a přijímám obchodní podmínky smlouvy o odměnách Essential Rewards, jak je stanoveno na druhé straně.

□  Jsem srozuměn(a) a souhlasím s tím, že uzavřením této smlouvy a přihlášením se do programu Essential Rewards mi budou zasílány produkty na základě
automatické měsíční objednávky (kterou si mohu upravovat dle své potřeby) v každém měsíci mého členství v programu Essential Rewards.

Podpis Účastníka Datum   



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
(vyplňte tento formulář na straně 4/4 a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

— Adresát: Young Living Europe B.V. „MyYL Retoure“, Kninska 7 21204, Dugopolje, Croația 
sluzbyzakaznikum@youngliving.com, Fax: +44 (0) 2038573431

— Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o 
poskytnutí těchto služeb (*)
1.___________________________________________ 
2.___________________________________________ 
3.___________________________________________ 

— Datum objednání (*)/datum obdržení (*) ,______________________________ 
— Číslo objednávky, ________________________________ 
— Jméno spotřebitele/spotřebitelů, ________________________________ 
— Adresa spotřebitele/spotřebitelů, ________________________________________ 

— Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě), 

— Datum

(*) Nehodící se škrtněte. 




