
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Vyplňte tento formulář a pošlete jej společnosti ŠkoFIN s.r.o. pouze v případě, že chcete odstoupit od uzavřené smlouvy o operativním 
leasingu. Formulář se uplatní pouze pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.

Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy
Adresát: ŠkoFIN s.r.o., IČO: 458 05 369, se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, e mail: klient@vwfs.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o operativním leasingu:

Číslo smlouvy (příp. číslo nabídky): 

Datum uzavření smlouvy (zaplacením první celé splátky operativního leasingu): 

Vaše údaje:

Jméno a příjmení: 

Adresa 

Telefon: 

Email: 

Číslo bankovního účtu pro vrácení platby: 

Datum: 

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): 

Je-li příjemce leasingu spotřebitelem, má právo v případě, že uzavřel se společností ŠkoFIN s.r.o. („Společnost“) smlouvu o operativním 
leasingu na vybrané vozidlo („Vozidlo“) a služby s tím spojené („Smlouva“), a to prostřednictvím tzv. online sales platformy, provozované 
pod doménovým jménem https://www.skoda-online.cz, odstoupit od této Smlouvy do 14 dnů ode dne přijetí nabídky Společnosti 
na uzavření Smlouvy (učiněné zaplacením první celé splátky operativního leasingu, tj. splátky za první celý kalendářní měsíc trvání 
operativního leasingu), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí příjemce leasingu Společnosti písemně 
na adresu Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li příjemce leasingu, který je spotřebitelem, od Smlouvy, předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů 
od odstoupení od Smlouvy, Vozidlo, které od ní obdržel, pokud k tomuto předání příjemci leasingu již došlo.

Odstoupí-li příjemce leasingu, který je spotřebitelem, od Smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů 
od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě této Smlouvy přijala, na výše uvedený bankovní účet 
klienta. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky příjemci leasingu dříve, než jí příjemce leasingu Vozidlo předá, pokud 
k jeho předání příjemci leasingu již došlo.
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