Vzorový formulář – odstoupení od smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Č………………………………
POUČENÍ

(podle nařízení vlády ze dne 30. října 2013 o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv
uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od
těchto smluv).

1. Do 14 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy máte právo od ní odstoupit bez udání
důvodu.
2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího
po dni uzavření smlouvy
3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této
smlouvy informovat společnost AQUA SERVIS, a.s., IČ: 60914076, DIČ: CZ60914076
sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsanou v obchodním
rejstříku u KS v Hradci Králové oddíl B 114 jednostranným právním jednáním. Lze využít
přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
VZOR
Oznamuji*/oznamujeme* tímto odstoupení od smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních
vod: č……………………………
Datum uzavření smlouvy:…………………………………….
Odběratel:
Jméno, příjmení, titul* / společnost* / název*:
......................................................................................................................................
Identifikace:

Datum narození* :………………………………………
IČO*: ....................................................
DIČ: ………….............................................

Zápis v obchodním
rejstříku:….......................................................................................................................
Adresa:
Stát: .................................................
Obec:.................................................
Část obce: .........................................
Dodací pošta: .....................................

PSČ: ...................

Ulice: .....................................................................
ČP: .........................
ČO: .........................
ČE: ………………………….

Adresa odběru:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stav vodoměru/den: ………………………………………

V .................................................dne ..............................
za odběratele:

podpis……………………………………………………………………………………………..
jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….
čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM

Adresát:
AQUA SERVIS, a.s.
IČ: 60914076, DIČ: CZ60914076
Štemberkova 1094,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové oddíl B 114
*nehodící se škrtněte

AQUA SERVIS, a.s.

[ T ] +420 494 539 160

IČ: 609 14 076

Bankovní spojení:

Štemberkova 1094

[ F ] +420 494 539 109

DIČ: CZ60914076

KB, a.s. Rychnov nad Kněžnou

www.aquark.cz

číslo účtu: 1609571 / 0100

516 01 Rychnov nad Kněžnou

[ E ] smlouvy@aquark.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1114. Firm 67/94.
Plátce DPH u FÚ Rychnov nad Kněžnou, čj. 3311/94

Naše voda. Náš život.

