
Zvláštní  poučení  o  možnosti  odstoupit  od  Zprostředkovatelské  smlouvy, byla–li  tato  uzavřena  mimo
prostory obvyklé pro podnikání Realitního zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

- Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření
Zprostředkovatelské smlouvy.

- Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí
odstoupit  od  této  informovat  (vložte  Vaše  jméno  a  příjmení,  obchodní  firmu/název,  adresu  sídla  a
případně Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení  (např.  dopisu
zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený
vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

- Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o
uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od 
Zprostředkovatelské  smlouvy  (za  shora  uvedených  podmínek),  pokud  jste  požádal,  aby  poskytování  služeb 
začalo  již  během  lhůty  pro  odstoupení  od  Zprostředkovatelské  smlouvy  a  přitom  Realitní  zprostředkovatel 
zprostředkoval (nejpozději  v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup 
předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě 
nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na 
to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitní zprostředkovatele; čímž samozřejmě 
není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy
Adresát 
Reality Gteam s.r.o.
se sídlem Lonkova 491, Pardubice, 530 09

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne______________,

vztahující se k nemovitým věcem v k.ú.________________________________________

Vaše jméno a příjmení:_______________________________________________________

Vaše adresa:_______________________________________________________________

Datum:___________________________

Váš podpis:_________________________________________ 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných 
práv  spotřebitelů  ze  strany  Realitního  zprostředkovatele)  na  Českou obchodní  inspekci,  případně na  obecní 
živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na 
znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. 
Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve 
spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní 
inspekci.

Zájemcem současně potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Realitního 
zprostředkovatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.voytareality.cz. Poskytnutí osobních údajů Zájemce 
je požadováno z důvodu oprávněného zájmu a tyto jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

V ................................... dne ......................

___________________ ___________________
 Realitní zprostředkovatel  Zájemce
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