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VEC: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU 

 

Týmto oznamujem/e, že odstupujem/e od Zmluvy uzavretej na diaľku na tento tovar: (názov tovaru, počet ks) 

....................................................................................................................................................................................... 

Žiadam vrátiť peniaze na číslo účtu (v tvare IBAN)........................................................................................................ 

Dátum objednania....................................alebo dátum prijatia tovaru......................................................................... 

Číslo objednávky/ faktúry ............................................................................................................................................. 

Meno a priezvisko kupujúceho............................................................tel.číslo:............................................................ 

Adresa kupujúceho: ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

 

Dôvod vrátenia tovaru: (slúži len pre informačné účely predávajúceho): 

 

 Poškodenie počas prepravy k spotrebiteľovi 

 Bol  zaslaný iný tovar, aký bol objednaný 

 Je iný, ako na obrázku 

 Nesedí veľkosť /rozmer 

 Iné:....................................................................................................................................................... 

 

 

 

V ...................... dátum.............................              podpis..................................................... 

 

 
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁV SPOTREBITEĽA:   

 

1. Právo ma odstúpenie od zmluvy 

Máte právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji 

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením (týmto formulárom) odoslaným na 

adresu : Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, 03601 Martin, alebo na mail: eshop@stavba-az.sk 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva  na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na 

odstúpenie od zmluvy.  

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu tovaru. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám 

bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Jej úhrada bude uskutočnená spôsobom, aký ste vybrali z ponúkaných možností , a to bez 

účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Zašlite nám tovar späť 

najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť 

pred uplynutím 14 dňovej lehoty. 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania 

s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
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