
 

 

 

 

Odstúpenie do nákupnej zmluvy 
 

Chcete tovar vrátiť? 

Môžete tak učiniť do 14 dní od prevzatia. 

Pokiaľ chcete mať ale všetko tip-top, môžete využiť vzorový formulár na ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY. 

Môžete si ho vytlačiť, vypísať do neho potrebné údaje a poslať nám ho spoločne s tovarom. Nezabudnite napísať aj 

číslo účtu, na ktoré vám v deň, kedy od vás tovar prijmeme, vrátime peniaze. 

Vrátime vám všetko, čo ste nám zaplatili a na vás je len platba za dopravu tovaru k nám. 

Tovar nám prosím vráťte nepoškodený, čistý, v pôvodnom balení a pokúste sa ho zabaliť tak, aby sa pri doprave 

nepoškodil. Ďakujeme. 

Tovar nám môžete vrátiť aj osobne, prípadne ho pošlite na túto adresu: 

 

ProVysavače.cz 

Rtm. Gucmana 1190/3 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

 

Neprevzatý tovar od dopravcu 

Upozorňujeme, že neprevzatie zásielky sa nedá brať ako odstúpenie od nákupnej zmluvy. Pokiaľ tovar od dopravcu 

neprevezmete, porušujete tým zmluvu a my po vás môžeme požadovať úhradu vzniknutých nákladov za zaslanie 

tovaru. 

Tak to by bola ta prehľadnejšia časť. A teraz slovami práva. 

 

1. Právo odstúpenia od zmluvy 

 

1.1  Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu. 

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni kedy Vy a Vami 

určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete tovar. 

1.3 Pre účely uplatnenia práva na odstúpenia od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať 

firmu 

Tomáš Krýdl,  

Rtm. Gucmana 1190/3 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

tel: 777 753 932 

info@provysavace.cz 

 



formou jednostranného právneho jednania (napríklad písomne zaslať prostredníctvom prevádzkovateľom poštových 

služieb alebo emailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou 

povinnosťou. 

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím 

príslušnej lehoty.  

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy  

2.1 Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní potom čo prijmeme 

vrátený tovar, alebo nám doložíte, že ste tovar odoslal/a späť, podľa toho, čo nastane skôr, všetky platby, ktoré sme 

od Vás prijali, vrátane nákladov na dodanie tovaru k Vám (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku 

Vami zvoleného spôsobu dodania, ktoré je iné než najlacnejší spôsob štandardného dodania, ktoré ponúkame). 

Na vrátenie platieb použijeme prevod financií na Vami uvedený bankový účet, alebo rovnaký platobný prostriedok, 

ktorý ste už použil/a na uskutočnenie prvotnej transakcie.  

V žiadnom prípade Vám týmto nevzniknú ďalšie náklady.  

 

2.2 

a) Prevzatie tovaru 

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť, 

alebo doneste na adresu 

 

Tomáš Krýdl - ProVysavače.cz 

Rtm. Gucmana 1190/3 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

 

Lehota sa považuje za zachovalú, pokiaľ nám pošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. 

b) Náklady spojene s vrátením tovaru 

Ponesiete priame náklady spojene s vrátením tovaru 

c) Zodpovednosť za zníženú hodnotu vráteného tovaru. 

Zodpovedáte len za zníženú hodnotu tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, len ktorým je 

nutné k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.  

 

Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť tento vzor: 

 

 

 

 

  

 



 

 

Odstúpenie do nákupnej zmluvy 
 

Adresát:  

Tomáš Krýdl, www.provysavace.cz 

Rtm. Gucmana 1190 / 3 

709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Spotrebiteľ: 

meno a priezvisko ………….…………………….…………………….…………………….…………………….………… 

  

Dňa ………….…………………….…….......…… som si na Vašom internetovom obchode objednal: 

 

Názov tovaru ………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………….. 

 

číslo objednávky   ………….…………………….…………………….…………………….…………………….………… 

 

v hodnote ………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 

 

Objednaný tovar som prijal dňa      ………….…………………….…………………….…………………….……. 

  

Na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku 

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

využívam svojho zákonného práva a odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, ktorá sa 

týka vyššie uvedeného tovaru uzatvorenej prostredníctvom internetu, ktorú už Vám s týmto zasielam späť , a 

zároveň Vás žiadam o poukázanie kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na môj bankový účet číslo: 

 

 

………….…………………….…………………….…………………….………… 

  

V ………….…………………….………… dňa ………….…………………….………… 

  

………….…………………….…………………….………… 

Meno a priezvisko spotrebiteľa 

(podpis) 

 


