
 
 

 
Formulář odstoupení, prosím, vyplňte čitelně, vytiskněte, podepište a zašlete na adresu sídla společnosti SAZKA a.s., 
Evropská 866/69, Vokovice, Praha 6, PSČ 160 00, a to společně se startovacím balíčkem obsahujícím SIM kartu. Pole 
označená žlutě jsou povinná a je třeba je vyplnit.  
 

Formulář pro odstoupení fyzické osoby od smlouvy do 14 dní* 
(podle § 1820 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 63 zákona č. 127/2005 

Sb., zákona o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 
 
Já, níže uvedený účastník**   
 
Jméno a příjmení: ………………………………..  
Obchodní firma fyzické podnikající osoby: ……………………………….. 
Bydliště / sídlo: ………………………………..  
Datum narození / IČO fyzické podnikající osoby: ………………………………..  
Kontaktní telefon: ………………………………..  
E-mail: ………………………………..  

(dále jen „Účastník“) 
 
tímto využívám svého práva odstoupit od smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 
uzavřené se společností SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, Praha 6, PSČ 160 00, IČO: 26493993, DIČ: 
CZ699003312, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424 (dále jen 
„SAZKA“), na poskytování služeb SAZKAmobil a přeji si ukončit tuto smlouvu ohledně následujícího telefonního 
čísla/popř. telefonních čísel:  
 
1) Telefonní číslo: …………………………………………….  
2) Telefonní číslo: …………………………………………….  
3) Telefonní číslo: …………………………………………….  
4) Telefonní číslo: …………………………………………….  
5) Telefonní číslo: …………………………………………….  
 
Číslo objednávky: …………………………………………….  
Číslo prodejního dokladu: .....................................................................  
Datum prodeje***): .....................................................................  
Označení změny Smlouvy (Služby), od níž chce Účastník odstoupit****: .................................................. 
Současně vracím společnosti SAZKA objednaný startovací balíček obsahující SIM kartu. Po uhrazení již poskytnutých 
služeb podle čl. 8.4.5. VOP vraťte zbývající částku bezhotovostním převodem na můj bankovní účet číslo*****): 
.............................................../.......................  
 
 

....................................................................................  
Datum podpisu  

a podpis odstupujícího Účastníka  
 
* Tento formulář odstoupení od smlouvy může použít Účastník za současného splnění těchto podmínek:  
a) Smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím internetových stránek) 
nebo mimo obchodní prostory společnosti SAZKA a jejich partnerů.  
b) Účastníkem je člověk, který uzavřel smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 
samostatného výkonu svého povolaní (spotřebitel), nebo podnikající fyzická osoba. 
c) Odstoupení bylo řádně odesláno společnosti SAZKA ve lhůtě 14 dní po doručení informací vyžadovaných zákonem, 
poskytovaných společností SAZKA Účastníkovi při uzavření nebo změně Smlouvy. 
d) Spolu s formulářem byl společnosti SAZKA doručen i objednaný startovací balíček se SIM kartou.  
** Je-li Účastníkem spotřebitel, vyplní jméno a příjmení, bydliště, datum narození, kontaktní telefon a email. Je-li 
Účastníkem podnikající fyzická osoba, vyplní jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, 
sídlo (místo podnikání), identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní telefon a email. 
*** Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.  
**** Účastník vyplní v případě, že nemá zájem odstoupit od Smlouvy, ale pouze od její změny (zřízení, změny nastavení 
a zrušení konkrétní Služby). Není nutné vracet objednaný startovací balíček obsahující SIM kartu. Uhrazená částka 
bude vrácena formou Kreditu. 
***** Peněžní prostředky budou Účastníkovi vráceny po kontrole vráceného startovacího balíčku nejpozději do 14 
kalendářních dnů po splnění shora uvedených podmínek pro odstoupení, a to na číslo účtu uvedené v tomto 
formuláři, jinak na adresu Účastníka uvedenou v tomto formuláři. 
 


