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reklamácia číslo:  objednávka číslo: 
   

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
 
 

 
Priezvisko, meno, spoločnosť: 

 
Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ): 

 
Kontakt (e-mail, mobil, pevná linka): 

 

 
Odstupujem v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov od zmluvy uzavretej s: Ľubomír Drgáň TRIX, Krakovská cesta 645/6, 028 01 Trstená, 

prevádzka: Oravická 2616, 028 01 Trstená, IČO: 10850392  (ďalej len ako predávajúci) 

 

Prevodom na účet (uveďte číslo účtu): 

Číslo faktúry a dátum kúpy tovaru: 

Názov zakúpeného tovaru: 

 
Výrobné číslo zakúpeného tovaru: 
 
 
1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci 

právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o 

poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš formulár o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto 

právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. 

2. Ako odstúpiť od zmluvy: 

• v prípade odstúpenia od zmluvy sa táto od začiatku ruší, preto kupujúci predávajúcemu a predávajúci kupujúcemu vrátia alebo si nahradia 

všetky vzájomne prijaté plnenia najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

• kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu, prípadne listom. Pri 

odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, názov tovaru a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Tiež uveďte, akým 

spôsobom žiadate vrátiť peniaze. 

• pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného 

odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Ak je tovar vrátený v neporušenom stave (nepoškodený, nepoužívaný, neopotrebovaný, neznečistený) 

do 14 dní, predávajúci je povinný vrátiť všetky náklady (kúpnu cenu, prepravu tovaru) kupujúcemu. V prípade, ak je tovar vrátený 

predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením 

tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). 

Tovar je potrebné poslať späť obyčajným listom alebo balíkom (podľa veľkosti objednávky), nie dobierkou! Dobierky nepreberáme! 

Predávajúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný kupujúcemu vrátiť časť zaplatenej kúpnej ceny, t.j. kúpna cena po odrátaní nákladov 

na dopravu a balné, prípadne iné plnenia.  

 

 

V  dňa 
   

 

---------------------------- 
 
Podpis zákazníka 
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