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Adresát:
RegioHub, s.r.o.
se sídlem Drtinova 557/10
150 00 Praha 5
________________________
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(dle §1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku a nařízení vlády č. 363/2013
Sb.)
Oznamuji / Oznamujeme, že tímto odstupujeme od smlouvy ze dne
Datum objednání / datum potvrzení objednání služby:
Číslo objednávky nebo faktury:
Jméno a příjmení odběratele/odběratelů:
Adresa odběratele / odběratelů:
Zaplacenou kupní cenu mi v souladu s obchodními podmínkami prosím pošlete
na bankovní účet č....
vedený u.
(Pokud žádný bankovní účet v odstoupení nesdělím/e, souhlasím/e, že
Prodávající pošle uvedenou
částku na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.)
Podpis odběratele / odběratelů:
Datum:

