
Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy   

   

Kromě práva odstoupit od smlouvy společnost vidaXL svým zákazníkům nabízí také možnost 

bezplatně vrátit téměř jakékoli zboží do 30 dnů od převzetí zásilky zákazníkem (viz tabulka níže). 

Pokud chcete tuto možnost využít, musíte použít službu XLservice a souhlasit s obchodními 

podmínkami služby XLservice.    

   

Upřednostňujete vaše právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy na produkty prodané 

společností vidaXL? Žádný problém, další informace o právu odstoupit od smlouvy a vzorový formulář 

naleznete v tabulce níže v části „Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy“.   

   

Produkty prodávané společností vidaXL a vracené službou XLservice   
   

Lhůta na 

rozmyšlenou   

Refundace 

úhrady za zboží   

Náklady na 

dopravu spojené   

s vrácením zboží 

hradí   

Informujte vidaXL 

před uplynutím   

30denní lhůty na 

rozmyšlenou   

Komu mám   

produkt vrátit   

30 dnů od 

převzetí 

zásilky   

Ano   vidaXL   Ano   vidaXL   

   

   

Produkty prodávané společností vidaXL a vracené na základě práva na odstoupení od služby.   

   

Lhůta na 

rozmyšlenou  

Refundace  

 úhrady za zboží   

Náklady na 

doprava hradí a 

návrat organizuje   

Informujte vidaXL 

před uplynutím   

14denní lhůty na 

rozmyšlenou   

Komu mám   

produkt vrátit   

14 dnů od 

převzetí 

zásilky   

Ano   Zákazník   Ano   vidaXL   

   

     

XLservice   
Většinu produktů, které prodává společnost vidaXL, můžete vrátit ve lhůtě až 30 kalendářních dnů od 

jejich doručení. U některých produktů není možné lhůtu na rozmyšlenou uplatnit. Další informace o 

tom, které kategorie produktů jsou vyloučené, naleznete v části Výjimky z práva spotřebitele na 

odstoupení od smlouvy a služby vrácení zboží vidaXL.    

Lhůta na rozmyšlenou vyprší ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana 

převzali produkt. Pokud jste si objednali více produktů, lhůta na rozmyšlenou začíná až den po 

obdržení posledního balíku. Během doby na rozmyšlenou si můžete produkt prohlédnout a zhodnotit 



pouze tak, jak byste to mohli udělat v kamenném obchodě. Pokud během doby na rozmyšlenou 

překročíte rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy a vlastností produktu, pak jste 

odpovědní za jakoukoli ztrátu hodnoty z toho plynoucí a společnost vidaXL je oprávněná o tuto ztrátu 

hodnoty snížit částku, která by vám měla být vrácena. Je proto důležité, abyste s produktem během 

lhůty na rozmyšlenou zacházeli opatrně. Rovněž vás žádáme, abyste produkty vždy vraceli v 

původním balení, pokud je to přiměřeně možné.    

Upozornění: Službu XLservice je možné využít pouze v případě, že jste nákup provedli jako 

spotřebitel.   

Jak používat XLservice    
Pokud se rozhodnete využít službu XLservice, musíte společnost vidaXL o svém rozhodnutí vrátit 
produkt informovat před uplynutím lhůty na rozmyšlenou (30 kalendářních dnů). Vaše rozhodnutí 
můžete společnosti vidaXL oznámit různými způsoby:    
   

   

1. Prostřednictvím live chatu na našem webu   

   

2. Prostřednictvím našeho webového formuláře    

   

3. Prostřednictvím e-mailu    

     

   

Ve všech případech prosím poskytněte co nejvíce informací, abychom mohli vaši žádost co nejrychleji 

vyřídit:   

- SKU (reference produktu uvedená na kartonu / stránce produktu) položky, kterou chcete 

vrátit    

- důvod, proč chcete zboží vrátit   

- informace, zda je zboží v původní krabici, pokud není, uveďte prosím rozměry krabice, ve 

které je nyní produkt zabalený. Mějte prosím na paměti, že všechny vracené položky 

musí být rozebrané   

- pokud jste objevili nějaké poškození a je hlavním důvodem vašeho požadavku na vrácení 

zboží, budeme rádi, když nám poskytnete obrázky této vady. Tyto fotografie nám 

pomohou identifikovat příčinu problému, abychom mohli udělat vše pro to, aby se 

podobný problém v budoucnu neopakoval.    

   

Poté, co nám oznámíte, že chcete použít XLservice, zašleme vám potvrzení e-mailem.   

   

Pokud od smlouvy odstoupíte, budou vám co nejdříve, v každém případě nejpozději do 14 dnů po 

přijetí vašeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, vrácené všechny platby provedené do tohoto 

okamžiku (pro část, které se týká odstoupení od smlouvy). Společnost vidaXL nicméně může odložit 

vrácení peněz (refundaci), dokud nedostane produkt zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o jeho 

odeslání, a to podle toho, co nastane dříve. Refundaci částky provedeme vždy stejnou platební 

metodou, jakou jste provedli původní transakci, pokud jsme se společně výslovně nedohodli jinak. V 

každém případě za provedení vrácení peněz (refundace) nebudou účtované žádné náklady. Pokud 

jste nakoupili prostřednictvím společnosti Klarna, máte možnost odložit platbu, dokud společnost 

vidaXL nezpracuje vrácení produktu. Tuto možnost najdete ve svém účtu Klarna.   



  

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy na produkty vidaXL.   
   

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy na produkty prodávané vidaXL    

Lhůta na rozmyšlenou a výjimky    
Na většinu produktů, které prodává společnost vidaXL, se vztahuje zákonná 14denní lhůta, během 

které můžete produkt vrátit bez udání důvodu, tj. lhůta na rozmyšlenou. Některé produkty ovšem 

lhůtu na rozmyšlenou nenabízí nebo můžete v důsledku určitého jednání nárok na vrácení produktu 

ztratit. Další informace o kategoriích vyloučených produktů naleznete níže v části Výjimky z práva 

odstoupit od smlouvy.    

Lhůta na rozmyšlenou vyprší za 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana (nikoli 

dopravce) obdrželi produkt. Pokud jste si objednali více produktů, lhůta na rozmyšlenou začíná až 

den po obdržení posledního produktu. Během doby na rozmyšlenou si můžete produkt prohlédnout a 

zhodnotit pouze jako v kamenném obchodě. Pokud během doby na rozmyšlenou překročíte rámec 

toho, co je nezbytné pro stanovení povahy a vlastností produktu, jste odpovědní za jakoukoli ztrátu 

hodnoty z toho plynoucí a společnost vidaXL je oprávněná o tuto ztrátu hodnoty snížit částku vaší 

refundace. Je proto důležité, abyste s produktem během lhůty na rozmyšlenou zacházeli opatrně.   

Rovněž vás žádáme, abyste produkty vždy vraceli v původním balení, pokud je to přiměřeně možné.    

Poznámka: Právo odstoupit od smlouvy platí pouze v případě, že jste nákup provedli jako spotřebitel.   

Jak uplatnit právo na odstoupení od smlouvy    
Pokud chcete uplatit své právo odstoupit od smlouvy, musíte společnost vidaXL o svém rozhodnutí 

odstoupit od smlouvy informovat před uplynutím lhůty na rozmyšlenou. Vaše rozhodnutí můžete 

společnosti vidaXL oznámit různými způsoby:    

1. Prostřednictvím live chatu na našem webu    

2. Prostřednictvím našeho webového formuláře    

   

3. Odesláním evropského vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy (viz níže). Použít 

tento formulář není povinné.    

Upřednostňujeme, pokud použijete jednu z výše uvedených možností.    

4. Nebo jiným jednoznačným prohlášením, které zašlete společnosti vidaXL na: vidaXL, Mary 

Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo, Nizozemsko, webservice@vidaxl.nl    

Pokud k oznámení, že uplatňujete své právo odstoupit od smlouvy, použijete možnost na webu 

vidaXL, zašleme vám neprodleně potvrzení, že jsme přijali váš požadavek na odstoupení od smlouvy 

prostřednictvím zabezpečeného datového nosiče (například e-mailem).    

   

   

   

   

   



   

Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy    
Pokud od smlouvy odstoupíte, budou vám co nejdříve, v každém případě nejpozději do 14 dnů po 

přijetí vašeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, vrácené všechny platby provedené do tohoto 

okamžiku (pro část, které se týká odstoupení od smlouvy). Můžeme nicméně zpozdit vrácení peněz, 

dokud nedostaneme produkt zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o jeho odeslání, podle toho, co 

nastane dříve. Refundaci částky provedeme vždy stejnou platební metodou, jakou jste provedli 

původní transakci, pokud jsme se společně výslovně nedohodli jinak. Například pokud od nás místo 

vrácení peněz přijmete poukaz. V každém případě za provedení vrácení peněz (refundace) nebudou 

účtované žádné náklady. Pokud jste nakoupili prostřednictvím společnosti Klarna, máte možnost 

odložit platbu, dokud společnost vidaXL nezpracuje vrácení produktu. Tuto možnost najdete ve svém 

účtu Klarna.   

   

Vrácení produktů a náklady na vrácení    
Po odstoupení od smlouvy musíte příslušné produkty vrátit co nejdříve, v každém případě nejpozději 

do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste společnost vidaXL informovali o vašem rozhodnutí 

odstoupit od smlouvy. Tuto povinnost splníte, pokud vrátíte příslušné produkty před uplynutím 

těchto 14 kalendářních dnů.    

Produkt můžete vrátit na následující zpáteční adresu: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo, 

Nizozemsko.    

U položek, které nelze vrátit běžnou poštou (např. nábytek), musíte zvážit náklady na dopravu 

vraceného produktu, které jsou účtovány různými (kurýrními) a doručovacími službami. Tyto náklady 

se odhadují na maximálně přibližně 250 euro. Náklady na vrácení zboží (běžnou poštou nebo jinak) 

jsou zcela na vaše vlastní náklady.    

Poznámka: Pokud produkty vrátíte před tím, než nám oznámíte, že chcete využít své právo odstoupit 

od smlouvy, pak musí být vracený balík doplněný jednoznačným prohlášením, že si přejete využít 

vaše právo na odstoupení od smlouvy. Na obalu prosím uveďte, že se jedná o zboží, vracené na 

základě práva na odstoupení od smlouvy.    

Můžete například vytisknout a připojit evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud 

využijete vaše právo odstoupit od smlouvy, poskytněte nám prosím potvrzení o odeslání zásilky spolu 

s číslem pro sledování zásilky.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://www.vidaxl.cz/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/CZ.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf


Výjimky z práva odstoupit do smlouvy a služby vrácení XLservice   
Zákonné právo na odstoupení od smlouvy a XLservice se nevztahují na:    

- produkty, které se rychle kazí nebo mají omezenou trvanlivost.    

- produkty, které nejsou vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a u 

kterých byla po dodání porušena pečeť (například: kosmetika).    

- přizpůsobené produkty nebo produkty, které jsou jasně určené pro konkrétní osobu 

(například: tričko s potiskem podle vašich specifikací).    

- zvukové a obrazové záznamy a počítačový software, jejichž pečeť byla po dodání porušena 

(například: zapečetěné DVD obsahující určitý film).    

- produkty, které jsou po dodání nenávratně smíchané s jinými položkami v důsledku své 

povahy (například: benzín po naplnění nádrže).    

- alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnutá při uzavření spotřebitelské nákupní smlouvy, 

jejichž dodání však může proběhnout až po třiceti dnech a více a jejichž skutečná hodnota 

závisí na kolísání trhu, na které obchodník nemá žádný vliv (například: speciální sezónní vína).    

- jednotlivé noviny, časopisy nebo periodika.   

   

Žádné zákonné právo na odstoupení od smlouvy nebo XLservice pro produkty 

prodávané společností vidaXL firemním zákazníkům.    
   

Žádná služba XLservice a zákonné právo na odstoupení od smlouvy pro produkty 

prodávané společností vidaXL firemním zákazníkům.    
   

Pokud nakupujete jako firma, nemáte nárok na lhůtu na rozmyšlenou. Ustanovení, která se vztahují 

na firemní zákazníky, najdete v obchodních podmínkách.    

   

Pokud jste jako firma uskutečnili nákup od externího prodejce, platí obchodní podmínky, které tento 

prodejce používá.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Příloha I: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy   

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy   

(formulář vyplňte pouze v případě, pokud si přejete odstoupit od smlouvy)   

   

• Komu: Vida XL B.V.  Mary Kingsleystraat 1   

5928 SK Venlo, Limburg The 

Netherlands  

webservice@vidaxl.cz   

   

• Tímto informuji vidaXL o odstoupení od smlouvy pro následujícího produkt (y) [označení 

produktu (produktů)]*, doručení následujícího digitálního obsahu: [označení digitálního 

obsahu]*, a/nebo poskytnutí následující služby [označení služby].   

   

• Objednáno dne*/přijato dne* [datum objednání služeb / datum přijetí výrobku]   

   

• [Jméno zákazníka (ků)]   

   

• [Adresa zákazníka (ků)]   

   

• [Podpis zákazníka (ků)] (platí pouze v případě, pokud je formulář doručen v papírové formě)   

   

* Přečtěte si prosím a proškrtněte informace, které jsou/nejsou relevantní a vyplňte veškeré 

potřebné informace k vyřízení   

   

   

   

   

   

   

   


