
Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy 

  
Kupujúci: 

  

Meno a priezvisko …………………………………………………………………………….. 

  

Adresa …………………………………………………………………………….………….. 

  

Telefón a email……………………………………………………………………………….. 

  

Predávajúci: 

Viktor Navrátil, Novosady 552, 784 01 Litovel, IČ 60942932 

  

Predajňa (tu zašlite vrátený tovar): 

Klenotníctvo EVA, nám. Přemysla Otakara 785, 784 01 Litovel 

  

  

Vážení, 

  

dňa …………………….… som prostredníctvom vášho eshopu www.online-hodinky.sk s 

vami uzavrel(a) kúpnu zmluvu. 

  

číslo objednávky ………………………………… 

  

Tento tovar som prevzal(a) dňa ………………………………… 

  

Vzhľadom na to, že zmluva bola uzatvorená pomocou internetu, tj typického prostriedku 

komunikácie na diaľku, rozhodol(a) som sa využiť svoje právo a týmto oznamujem, že od vyššie 

uvedenej kúpnej zmluvy odstupujem. 

 

názov tovaru ………………………………….………………………………………………. 

  

Tovar vám zasielam späť a zároveň vás žiadam o poukázanie kúpnej ceny 

  

vo výške ………………….…EUR, 

  

v prospech môjho bankového účtu vo formáte IBAN č.SK…………………………………...…, 

  

SWIFT:………………………….. 

  

najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy. 

  

  

Miesto……………………, dňa …………………… 

  

  

  

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

(vlastnoručný podpis) 

  

  

  

Prílohy: Kópia kúpneho dokladu 



  

  

 Poučenie o práve na 

odstúpenie od zmluvy 

  

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 bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa 

nasledujúceho po dni kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) 

prevezmete tovar.“ 

  

1.3 „Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od 

tejto zmluvy informovať firmu Viktor Navrátil, Novosady 552, 78401 Litovel, IČO 

60942932, info@hodinky-sperky.cz formou jednostranného právneho konania 

(napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb e-

mailom). 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, postačuje odoslať 

odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.“ 

  

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

  

2.1 „Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar 

odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.“ 

  

2.2 „Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k 

odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo ich odovzdajte na adrese Klenotníctvo 

EVA, nám. Přemysla Otakara 785, 784 01 Litovel. Lehota sa považuje za zachovanú, 

ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.“ 

  

b) „Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.“ 

  

c) „Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným 

spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, 

vrátane jeho funkčnosti.“ 

  

  


