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1. Právo odstúpiť od zmluvy 
 

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

1.2 „Máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po 
dni (…)“ 

 

Vložte namiesto vynechaného textu jeden z textov ďalej uvedených v úvodzovkách: 
 

a) v prípade kúpnej zmluvy: „ , keď vy alebo vami určená tretia osoba (iná než dopravca) 
prevezmete tovar.“ 

 

b) v prípade zmluvy týkajúcej sa rôzneho tovaru objednaného spotrebiteľom v rámci 
jednej objednávky a dodaného  zvlášť:  „  ,  keď  vy alebo  vami  určená  tretia osoba  
(iná než dopravca) prevezmete poslednú dodávku tovaru.“ 

 
c) v prípade zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek 
alebo častí: „ , keď v y alebo v a mi určená tretia osoba (iná než dopravca) 
prevezmete poslednú položku alebo časť tovaru.“ 

 

d) v prípade zmluvy o pravidelnej dodávke tovaru v  stanovenom čase: „ , keď vy alebo 
vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete prvú dodávku tovaru.“ 

 
e) v ostatných prípadoch: „uzatvorenie zmluvy.“ 

 

1.3 „Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom 
rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať (vložte vaše meno a priezvisko, 
obchodnú firmu/názov, adresu sídla a prípadne v aše telefónne a faxové číslo a e-
mailovú adresu) formou jednoznačného vyhlásenia (napr. listu zaslaného 
prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxu alebo e-mailu). Môžete 
použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však vaša 
povinnosť.“ 

 

Ak na vašich internetových stránkach ponúkate spotrebiteľovi možnosť elektronicky 
vyplniť a odoslať informáciu o odstúpení od zmluvy, vložte toto: „Na našej webovej 
stránke (vložte internetovú  adresu)  môžete  takisto elektronicky  vyplniť  a odoslať  
formulár  na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie. Ak 
využijete túto možnosť, obratom vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o 
odstúpení od zmluvy “   

1.4  „Aby  bola  dodržaná  lehota  pre  odstúpenie od  tejto  zmluvy,  postačuje  odoslať 
oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.“ 

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
 

2.1 „Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu, najneskôr  
do  14  dní  odo  dňa,  keď  sme  boli  informovaní  o vašom  rozhodnutí odstúpiť od 
zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na 
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dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku v a mi zvoleného 
spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania nami 
ponúkaný). Na vrátenie  platieb  použijeme  rovnaký  platobný  prostriedok,  
k t o r ý  ste  použili  na vykonanie počiatočnej  transakcie,  ak ste  výslovne  
neurčili  inak.  V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady.“ 

 

V prípade kúpnej zmluvy, v ktorej neponúkate, že pri odstúpení od zmluvy vyzdvihnete 
tovar, vložte  toto:  „S  vrátením  platby  môžeme  počkať  dovtedy,  kým vrátený  tovar 
dostaneme alebo kým preukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane 
skôr.“ 

 

2.2 Ak spotrebiteľ dostal tovar na základe zmluvy, vložte tu text zodpovedajúci jednému 
z nasledujúcich variantov: 

 

a) Prevzatie 
tovaru 

 
Ak  ponúkate, že tovar od spotrebiteľa prevezmete: „Tovar vyzdvihneme.“ 

 

V opačnom prípade: „Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď 
nám oznámite, že odstupujete od tejto zmluvy, zašlite späť alebo ho odovzdajte na 
adrese (vložte  v aše  meno  a priezvisko/obchodnú  firmu,  názov,  adresu  sídla,  
prípadne  meno a priezvisko,  adresu  osoby,  ktorá je oprávnená n a  prevzatie  tovaru).  
Lehota sa považuje za dodržanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 
dní.“ 

 

b) Náklady spojené s prevzatím 
tovaru 

 
Ak  ponúkate,  že  ponesiete  náklady  spojené  s prevzatím  tovaru:  „Náklady  spojené 
s navrátením tovaru ponesie (vložte vaše meno a priezvisko/obchodnú firmu, názov, 
adresu sídla).“ 

 

V opačnom prípade: „Ponesiete priame náklady spojené s navrátením 
tovaru.“ 

 
Ak v zmluve uzatvorenej na diaľku neponúkate, že ponesiete náklady spojené s vrátením 
tovaru, a ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou 
cestou: 
„Ponesiete priame náklady spojené s navrátením tovaru vo výške (vložte sumu) 
Kč.“ 

 
Ak nie je možné náklady na vrátenie tovaru rozumne vypočítať vopred: „Ponesiete priame 
náklady spojené s navrátením tovaru. Maximálne náklady sú odhadované vo 
výške (vložte sumu) Kč.“ 

 

Ak v rámci zmluvy uzatvorenej mimo obchodných priestorov nie je možné tovar zo 
svojej podstaty vrátiť obvyklou poštovou cestou a v čase uzatvorenia zmluvy bol 
dodaný do domácnosti spotrebiteľa: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“ 

 
      

 
 

            
             
    

 

2.3 V prípade zmluvy o poskytovaní služieb alebo zmluvy týkajúcej sa dodávok vody, 
plynu alebo  elektriny,  ak nie sú  predávané  v obmedzenom  objeme alebo v  
stanovenom množstve,  či  tepla  z diaľkového  vykurovania,  vložte  toto:  „Ak ste  
požiadali,  aby sa poskytovanie služieb  alebo  dodávky  vody/plynu/elektriny/tepla z 

   



4 
 

(nehodiace sa vymažte) začali počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám 
sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb dovtedy, keď ste nás informovali o 
odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v 
zmluve.“ 


