Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1. Do 14 dn máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání d vodu u úv r jiných než na bydlení.
1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání d vodu ve lh t 14 dn ode dne následujícího po dni
uzav ení úv ru jinéno než na bydlení.
1.3. Od Smlouvy nejste oprávn ni odstoupit podle ustanovení § 118 o spot ebitelském úv ru, v p ípad , že jste
uzav eli spot ebitelský úv r na bydlení. Tím však není dotčeno Vaše právo na odstoupení podle ustanovení
občanského zákoníku upravujících odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku nebo
smlouvy uzav ené mimo obchodní prostory.
1.4. Pro účely uplatn ní práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat
společnost ACEMA Credit Czech, a.s., sídlem U Libe ského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, identifikační číslo:
26158761, spisová značka: B 6408 vedená u M stského soudu v Praze, korespondenční adresa: U Libe ského
pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, tel: 234 635 555, e-mail: info@acema.cz, formou jednostranného právního jednání
(nap íklad dopisem zaslaným prost ednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). M žete použít
p iložený vzorový formulá pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Tento formulá najdete i na
našich internetových stránkách http://acema.cz/informace-a-dokumenty/ke-stazeni
1.4. Aby byla dodržena lh ta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy p ed
uplynutím p íslušné lh ty.
2.

D sledky odstoupení od smlouvy
2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozd ji do 14 dn ode dne, kdy
nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetn náklad
na dodání (krom dodatečných náklad vzniklých v d sledku Vámi zvoleného zp sobu dodání, který je jiný než
nejlevn jší zp sob standardního dodání námi nabízený).
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prost edek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce,
pokud jste výslovn neurčil(a) jinak. V žádném p ípad Vám tím nevzniknou další náklady. Také Vy nám vrátíte
všechny pen žní prost edky nebo jiný majetek, který jste na základ Smlouvy p ijali, nejpozd ji do 30 (t iceti) dn
ode dne, kdy jste oznámení o odstoupení od Smlouvy odeslali.
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Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát:
ACEMA Credit Czech, a. s., U Libe ského pivovaru 62/3, 180 00 Praha
IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761
společnost zapsaná v obchodním rejst íku pod spisovou značkou B 6408 vedená u M stského soudu v Praze
Oznamuji / oznamujeme, že tímto odstupuji / odstupujeme od smlouvy o úv ru.
Datum uzav ení smlouvy:
Jméno a p íjmení účastníka

Ulice, č.p / č.e.

PSČ

M sto / Obec

Podpis

Datum:
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