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POKYNY PRO UPLATNĚNÍ 
VAŠEHO PRÁVA ODSTOUPIT OD SMLOUVY 

 
Právo odstoupit od smlouvy 
 

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy 

uplyne 14 dnů od data uzavření vaší smlouvy s ACN. Pokud si zakoupíte Vybavení ACN, Lhůta pro 

odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů poté, co obdržíte vybavení.  

 

Chcete-li uplatnit právo odstoupit od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy 

informovat předtím, než uplyne Lhůta pro odstoupení od smlouvy.  V tom případě je třeba, abyste nás 

kontaktovali (poštou, e-mailem, telefonicky nebo online): 

 

Poštou: * E-mailem: Por telefone: 
Nacacomunik – Serviços de 

Telecomunicações, Lda. 

Apartado 14021 

1064-001 Lisboa 

cesko.digitalni@myacn.eu CPS/DPS Tel 255 713 900 

 

Pokud si přejete hovořit s 

pracovníkem zákaznického 

servisu, zavolejte prosím na 

číslo pro Vámi zakoupenou 

službu. 

* Tuto adresu používejte pouze pro zaslání oznámení o odstoupení. Vaše Vybavení ACN by mělo být vráceno na adresu 

uvedenou ve formuláři pro vrácení zboží. 

 

K tomu, abyste nám oznámili své rozhodnutí odstoupit od smlouvy, můžete použít přiložený Vzorový 

formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. V případě předvolby operátora, pevné linky 

a digitální telefonní služby, můžete Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy odeslat online na 

www.myacn.eu a my obratem e-mailem potvrdíme jeho obdržení. 

 
Důsledky odstoupení od smlouvy 
 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, ACN Vám vrátí veškeré platby, které od Vás obdržela, včetně 

nákladů na dodání Vámi zakoupeného Vybavení ACN, do 14 dnů od data, kdy jste nám o svém 

rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovali.  ACN Vám platby vrátí stejným způsobem platby, jaký 

jste používali při platbách určených nám, není-li dohodnuto jinak.  

Pokud jste zakoupili Vybavení ACN, musíte ho ACN vrátit na vlastní náklady do 14 dnů po uplatnění 

vašeho práva na odstoupení od smlouvy, abyste získali náhradu, pokud Vám ACN nedá jiné pokyny. 

ACN může vrácení platby odložit, dokud neobdržíme Vybavení ACN nebo pokud nám neposkytnete 

důkaz o tom, že jste nám ho zaslal(a). Vybavení ACN musí být vráceno nepoškozené, v původním 

balení a s veškerým původním obsahem. Pokud Vybavení ACN poškodíte nebo ho nevrátíte, bude 

Vám účtováno k úhradě. 

Pokud nás v průběhu Lhůty pro odstoupení od smlouvy požádáte o poskytování Služeb ACN a My 

začneme požadovanou službu ACN poskytovat, můžete stále uplatnit právo na odstoupení od 

smlouvy; avšak budete povinni zaplatit částku úměrnou službám, které jsme Vám poskytli, dokud jste 

nám nezaslali oznámení o odstoupení od smlouvy. 
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VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
(Vyplňte a odešlete tento formulář, pokud si přejete odstoupit od této smlouvy.) 

 
Adresát: ACN Communications Czech Republic s.r.o. 

PO Box 115 

PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle 

cesko.digitalni@myacn.eu  

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od své smlouvy s ACN o poskytování následující služby:   

 

Jméno zákazníka:  

Adresa zákazníka:  

Telefon zákazníka:  

Číslo účtu/objednávky:  

Datum objednávky:  

Zakoupená služba:  

Podpis zákazníka:  

Datum:  

 


