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1. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory 
 

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu u úvěru jiného než na bydlení. 
 

1.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni 
uzavření smlouvy o úvěru jiného než na bydlení.  
 

1.3. Od Smlouvy nejste oprávněni odstoupit podle ustanovení § 118 o spotřebitelském úvěru v 
případě, že jste uzavřeli spotřebitelský úvěr 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 uzavřené mimo obchodní prostory. 

 
1.4. Odstoupit od smlouvy o úvěru můžete jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným 

společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, 
identifikační číslo: 26158761, spisová značka: B 6408 vedená u Městského soudu v Praze, 
korespondenční adresa: U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, tel: 234 635 555, e-
mail: info@acema.cz,  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). 
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší 
povinností. Tento formulář najdete i na našich internetových stránkách 
https://www.acema.cz/dokumenty-ke-stazeni. 

 
1.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od 

smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 
 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy 
 

2.1. Pokud odstoupíte od smlouvy o úvěru, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, 
které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných 
nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější 
způsob standardního dodání námi nabízený). 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 náklady. Také Vy nám vrátíte 
všechny peněžní prostředky nebo jiný majetek, který jste na základě smlouvy přijali, nejpozději 
do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali. 
 

2.2. Pokud jste požádal(a), aby poskytnutí úvěru začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy 
o úvěru, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutého plnění do doby, než jste nás 
informoval o odstoupení od smlouvy o úvěru, a to v porovnání s celkovým rozsahem plnění 
uvedeným ve smlouvě o úvěru. 


