FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
PRE SPOTREBITEĽOV
Meno, priezvisko, titul:

......................................................................................................
Adresa bydliska:

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

Telefónne číslo/ email:

........................................................................................................
(ďalej len ako „spotrebiteľ“)
týmto oznamujem, že

odstupujem od zmluvy

v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej
zmluvy uzavretej so spoločnosťouMarián Laca – MLD(ďalej len ako „predávajúci“).
Ako spotrebiteľ týmto odstupujem od zmluvy na tento tovar:
Číslo objednávky a faktúry:

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

Dátum objednania:

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

Dátum prevzatia tovaru:

........................................................................................................
Tovar, ktorý ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru):

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

Dôvod vrátenia výrobku (nepovinný údaj):

......................................................................................................................
Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších
predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa uhradenie zníženia hodnoty
tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je
nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti
tovaru.
Spôsob vrátenie kúpnej ceny:

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

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet:

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

Informácia o postupe pri uplatnení práva odstúpenia od zmluvy:Po odstúpení od zmluvy
predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy,
najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné

náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,
ktorý predávajúci ponúka. Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o
odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená poštovou poukážkou alebo prevodom
finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle
zák. č. 102/2014 Z.z. §9 ods. 5: Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,
predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je
tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby.

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.
V ..........................., dňa ...................,

podpis spotrebiteľa ..............................................

