
 

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY  
 
 
Predávajúci:  
obchodZeu s.r.o. 
Švábovce 65, 05912 Švábovce 
mobil: +421-903-679-421, email: obchodZeu@gmail.com   
Zapisáný v Obchodnom registry Okresný súd Prešov, oddiel: Sro,  Vložka číslo: 43039/P 
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, pr@soi.sk, tel. č. 051/772 
15 97 
 
Spotrebiteľ (kupujúci): 
*Meno a priezvisko    ............................................................  
*Telefón     ............................................................ 
*e-mail      ............................................................   
*bytom(ulica a číslo, PSČ a mesto)  ............................................................ 
 
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem právo na 
vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru, vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne: 
 
Názov tovaru/ počet/ jednotková cena: * 
1. .............................................................................................................................................................................. 
2. ..............................................................................................................................................................................  
3................................................................................................................................................................................ 
 
Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar:* ........................................... €   a vrátenie nákladov na dopravu: * 
.........................................................€ 

                       
          SPOLU:* ..................................................€ 

Požadovanú čistku žiadam vrátiť: ** 
poštovým poukazom na moju uvedenú adresu alebo prevodom na účet IBAN 
....................................................................................................... 
 
Doplňujúce údaje: 
Dátum objednania tovaru*: ........................... Číslo objednávky: *  ............................................. Číslo faktúry/ zo 
dňa: ............................................. 
Dátum prevzatia tovaru: * .............................. prostredníctvom dopravcu: 
........................................................................................................................ 
Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov):  
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený 
požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s 
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť 
spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe. 
Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov. 
 
SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:  * 
a/ vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy 
b/ tovar, ktorý vraciam 
c/ originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe 
d/ príslušenstvo k tovaru 
e/ ..................................... 
Ak tovar nie je súčasťou zásielky, som si vedomý/á, že predávajúci nie je povinný mi vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od 
zmluvy, do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar vrátený, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od 
zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu. 
 
Poznámky:  
- položky označené * sú povinné 
- ** čo sa nehodí prečiarknite, resp. doplňte 
- nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára 
- tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený 
- tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom predaji 
 
 
 
Dátum: * .................................                                                                                                   

 Podpis spotrebiteľa* 
                                                                        (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 


