
3. Kvíz oD§TouPENÍ oo §MLoulrY
Označte uždy jednu spráunou odpouěd:.

1) Jakou lhŮtu na rozmyšlenou od dodáni zboži zakoupeného na interrretu (nebojiry- dálkoým 
"ť."',9b.T) zákon spotřebiteli poslqrtujá, pokuď...rr., zbažínelíbínebo s ním neni z jiného dúvodu spokoj., 1porá" ".jaďo ..klamaci vady)?

a) 7 dnů
b) 10 dnů
c) 14 dnů

2) Při chatu se domluvíte se svÝm
spolužák em, žeod něj koupíte ránoÁi
tenisovou raketu. Byla tedy, byt
rreformál ně, uzavřena kupní snilouva.Rl\elu a penize jste si předali
následně. Jednalo se v tomto prípadě
o spotřebitelskou smloultr? 1ě máZnebr. předchozí dohocly beŽdťrvodně
odstoupit od smloury tlo 14 dnťr od
př,edání zboži?

a) ano, šlo o snllouvlt Llzal,i.e lto,.t
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Prostřednictvím internetu, o spotřebitelskou smlouwu se jednalo, protože jsem raketukuPovala Pro svoji Potřebu, odstou.pit 
"d s*lo,rr.y ut. ,r.-'orr,r, pioíozrkamarádraketuneprodávalv rámci své obchodní činnosti /

b) ne, o sPotřebitelskou smlouvu neŠlo. 
7u ?i,.. po]1Ťyj í pouzepřípady, kdy na jednéstraně 

'.*]9"T stojíspotřebitel a na druhé obchoáník'(dáďar"i.ll'".amci své obchodníČinnosti, Lhůtu pró bězdůvodné odstoupe"i 
"J,-r."}ý p..rZ-Ž! )a*.na nemám.c) o sPotřebitelikou smlouvu sice nešlá, p-á;" uni jeden z nás není obchodníkem,ale moŽnost bezdŮvodného odstoupení oá smlou,vy ,ě t+ denní lhůtě se vztahuje i napřípad, kdy se smlouva uzavírá 

^rrj, 
spotřebiteli.

3) Představte si situaci, kdYjste si k_oupili CD vinternetovém obchodě, po jeho puštěnídoma jste zjistili, Že tentolŽřát nebyl../ko., ontinenc skupiny podle vašich představ. Couděláte?

a) od kouPě mohu d,o 14 dnŮ od d,od,ání zboží ze zákona odstoupi, (§ 53 obč.zákoníku)
b) r' tomto PříP_adŠ "9, 

smlou_vy nemohu odstoupit (leda by to smlouva ýslovněumoŽňovala), CD uŽ mělo_ porušený o?ul, mohu je ui. trluu 
"r."'riiproa at d,álc) PoŽádám' Českou obcťodní inspekci, aby kontaktovala obchbdníka místo mě auplatnila eklamaci

4) Ktená informace se na internetoýrhstránkách obchodu nemusí objevit?

a) identifikace prodár,ajícího
b.) informace o cenč zbóží, nákladech na jeho dodá ní aba]né
c) informace o tom, že obchodník je člen'e;p;};; organizace
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