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Formulář pro odstoupení od smlouvy 
 

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. 

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, 

případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). 

 

Adresát 

Internetový obchod: www.unibar.cz 

Společnost:   UCB TECHNOMETAL, s.r.o. 

Se sídlem: Chrustenice 163, 267 12 Loděnice u Berouna 

IČ/DIČ: 629 66 529 / CZ629 66 529 

E-mailová adresa: prodej@unibar.cz 

Telefonní číslo: +420 313 033 300 

 

 

(Vyplní zákazník:) 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*): 

 Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 

 Číslo objednávky: 

 Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)  

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*) 

 Jméno a příjmení spotřebitele: 

 Adresa spotřebitele: 

 Email: 

 Telefon: 
 
 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum) 

 

 

 (podpis) 

______________________________________ 

 Jméno a příjmení spotřebitele 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 
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Contract withdrawal form 

 

 
(fill out this form and submit it back to the content if you want to withdraw from the 

contract). 

 
Addressee 

Online shop: www.unibar.cz 

Company: UCB TECHNOMETAL, s.r.o. 

Registered office: Chrustenice 163, 267 12 Loděnice u Berouna 

ID / VAT No .: 629 66 529 / CZ629 66 529 

E-mail address: prodej@unibar.cz 

Phone Number: +420 313 033 300 

 

 

(To be completed by the customer :) 

I hereby declare that I am withdrawing this purchase agreement (*) / from providing such 

services (*): 

• Order Date (*) / Receipt Date (*) 

• Order Number: 

• Funds for ordering, possibly for shipping, were sent in (*) 

and will be returned (back to content) (*) 

Consumer Name and Surname: 

• Consumer Address: 

• Email: 

• Phone: 

 

 
On (fill in location here), On (fill in date here) 

 

 
(signature) 

______________________________________ 

Consumer's first and last name 

 

(*) Delete as appropriate or complete. 


