Poučení pro spotřebitele
(dále jen „poučení“)
ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
GLOCIN LIMITED
se sídlem 6 Bexley Square, Salford
M3 6BZ Manchester, UK
IČ: 108 18 518
zastoupena: Janem Kohoutkem, na základě plné moci
e-mail: office@glocin.com
(dále jen „společnost“)
tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého účastníka smlouvy, který je v postavení
spotřebitele a hodlá se společností uzavřít Smlouvu, o jeho právech, která pro něj vyplývají
z občanského zákoníku, je-li smlouva uzavřena za použití prostředku komunikace na dálku. Společnost
poučuje spotřebitele před tím, než bude uzavřena smlouva prostřednictvím prostředku komunikace
na dálku o tom, že:
-

-

-

smlouva spadá pod režim občanského zákoníku,
komunikace na dálku není spojena s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku
mimo běžné náklady za připojení k internetu, případně mimo běžné náklady spotřebitele na
komunikaci prostřednictvím telefonu,
společnost a spotřebitel neuzavírají smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, ani
smlouvu na dobu neurčitou. V případě, že by došlo k uzavření takové smlouvy mezi společností
a spotřebitelem, sdělí společnost spotřebiteli nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany
zavazovat, včetně údajů o ceně a způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je
vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, dále spotřebiteli sdělí údaje o daních,
poplatcích a nákladech na dodání předmětu smlouvy,
předmětem smlouvy je dle povahy uzavírané smlouvy se spotřebitelem buď
rezervace/zprostředkování/nákup produktů pro spotřebitele,
předmět smlouvy je nabízen za cenu uvedenou ve smlouvě, přičemž platba za předmět
smlouvy se řídí dle platebních podmínek uvedených rovněž ve smlouvě,
veškeré náklady společnosti spojené s předmětem smlouvy jsou zahrnuty v ceně, která je
uvedena ve smlouvě,
práva spotřebitele, stejně tak jako podmínky těchto práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

Právo odstoupit od smlouvy
Byla-li smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel (nikoliv
kupující podnikatel) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů
ode dne uzavření smlouvy.
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy
informovat společnost/pana Jana Kohoutka, GLOCIN LIMITED LTD., 8. pěšího pluku 2173, Frýdek-

Místek (738 01) formou jednostranného právního jednání (dopis, e-mail). Jako vzor tohoto odstoupení
můžete použít například následující text:
„Vážení, dne …. jsem s Vámi prostřednictvím on-line systému na adrese www.glocin.biz uzavřel …..
smlouvu, jejímž předmětem bylo ……. Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím
internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít svého práva podle
ustanovení § 1829 odst. 1. ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené smlouvy odstupuji.
Výše uvedený předmět smlouvy Vám bude zaslán zpět prostřednictvím on-line systému, a zároveň Vás
žádám o poukázání zaplaceného finančního plnění ve výši ……. na můj bankovní účet č.ú.: ……./nebo do
on-line systému na adrese www.glocin.biz, nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od
smlouvy.“
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před
uplynutím příslušné lhůty.
Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od smlouvy, 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 obdrželi,
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 pro provedení počáteční transakce, pokud jste
výslovně neurčil jinak. V žádném případě Vám tímto nevzniknou další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného předmětu smlouvy nebo prokážete-li, že jste předmět
smlouvy odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Předmět smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od
smlouvy, zašlete zpět společnosti prostřednictvím jejího on-line systému na adrese www.glocin.biz.
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete předmět smlouvy zpět před uplynutím 14 dnů.
Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména pokud bude mít spotřebitel za to, že došlo
k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany společnosti) je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
V Praze dne 1.8.2018

