
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od 

smlouvy 

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni 

aktivace (stažení) programu VOCABS. 

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy 

informovat Mobile Group s.r.o., IČ: 29298644, DIČ: CZ29298644, se sídlem v Brně, Palackého třída 

3063/45, PSČ: 612 00, zapsané pod spisovou značkou C 72245 vedené u Krajského soudu v Brně 

(email: info@vocabs-app.com) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový 

formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy 

před uplynutím příslušné lhůty. 

 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode 

dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás 

obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi 

zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). 

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. 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 - Adresát  

Mobile Group s.r.o., IČ: 29298644, DIČ: CZ29298644, se sídlem v Brně, Palackého třída 3063/45, 

PSČ: 612 00, zapsané pod spisovou značkou C 72245 vedené u Krajského soudu v Brně 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od Licenční smlouvy na 

software VOCABS 

- 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 nebo údaje doplňte. 
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Exemplary Guidance To Termination of the Contract and Exemplary Form of Termination of 

the Contract 

 

You have the right to terminate the contract without reason up to 14 days from the day of activation 

(download) of the Program VOCABS. 

 

For the purpose of excercise of right to terminate the contrast you shall inform about this termination 

company Mobile Group s.r.o., IČ: 29298644, DIČ: CZ29298644, registered seat Brno, Palackého 

třída 3063/45, PSČ: 612 00, Czech Republic, Commercial Register Entry C 72245 by Regional Court 

in Brno (email: info@vocabs-app.com) in the form of legal acting (by letter or email). You can use 

attached form but it is not your duty. 

 

To keep your termination effective it is sufficient to send the termination before  expiration of this 

time limit. 

 

Shall you terminate this contract you shall be refunded all payments within 14 days from the date of 

delivery of your termination. Same way of payment as used by payment of the royalty shall be used 

for refundation. No extra cost shall be effected. 

 

Notification of termination of the Contract 

 - Adresse: 

Mobile Group s.r.o., IČ: 29298644, DIČ: CZ29298644,  

Brno, Palackého třída 3063/45, PSČ: 612 00,  

- We are informing you that we terminate Licence Agreement on software VOCABS. 

 

 

- Name,  Address, Date, Signature  
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