Informace
provozovatele internetového portálu NewGo.cz – společnosti Virtual People s.r.o.
o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o převodu voucheru
Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy, na základě které Vám
byl dodán voucher dle Vaší objednávky na portále www.newgo.cz
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy o převodu voucheru (dále jen
„Smlouva“) bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží
podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od
Smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a
v čl. 5.1.2 Všeobecných obchodních podmínek užívání internetového portálu
www.NewGo.cz (dále jen „Obchodní podmínky“)“
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy
Vám byl doručen voucher ve formě e-mailu s odkazem na stažení elektronické verze
Voucheru dle čl. 2.1.1 Obchodních podmínek“
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí
odstoupit od této smlouvy informovat Provozovatele internetového portálu
www.NewGo.cz, společnost Virtual People s.r.o., sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00
Praha 1, IČ 02685434, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
sp. zn. C 222371, e-mail: info@newgo.cz, a to formou jednoznačného prohlášení
zaslaného běžnou poštou na adresu pro doručování: Virtual People s.r.o., Ostrava,
Moravská Ostrava, Bankovní 1826/6, PSČ 702 00, anebo prostřednictvím e-mailu na
elektronickou adresu Provozovatele: info@newgo.cz.
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší
povinností.“
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o
uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“
2. Důsledky odstoupení od Smlouvy
2.1 „Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do
14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od Smlouvy,
všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. 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.“
3. „Další informace týkající se odstoupení od Smlouvy, na základě které Vám byl
doručen voucher dle Vaší objednávky, jsou uvedeny v čl. 5.1 Obchodních podmínek.
Tato ujednání Obchodních podmínek nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového
poučení.“
4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na uživatele
– spotřebitele.“

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Virtual People s.r.o.
Bankovní 1826/6
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 02685434
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o převodu voucheru
č. ……………….. (1):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné
podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.
(1) Doplňte číslo voucheru a stručnou specifikaci voucheru

