Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od
kúpnej zmluvy
1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia
tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7
ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo
prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme úplne
vyplneného formulára. (príloha č.2: odstupenie-od-zmluvy-formular.pdf)
2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, podľa všeobecných obchodných podmienok musí
obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,
spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu.
Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s
príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a
v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je
použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný,
vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (vrátane ceny za dopravu) za vrátený
tovar v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru
predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a
je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar
zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia alebo o
hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručenia
odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom
na účet kupujúceho určený kupujúcim.
5. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za
tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti. Náklady na
objednanie, dodanie a vrátenie tovaru znáša kupujúci. Iba v tom prípade, ak tovar plne
nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady spojené s
objednávkou, dodaním a vrátením tovaru predajca. Za tovar plne zodpovedajúci
kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je
uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
6. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v obchodných podmienkách,
odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť
kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním
tovaru naspäť kupujúcemu.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia,
ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote
určenej obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
8. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už
zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o
odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

