
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku 
 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Kupujúci:  ............................................................................  

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

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

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

 

Predávajúci:  

ITS YOURS s.r.o. 

Kamence 1145 /2 

91621 Čachtice  

IČO: 52 253 473 

DIČ: 2120974273 

IČ DPH: SK2120974273 

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy. 

 

Predmetom zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.ideatree.sk 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka zo dňa ....................................  

Tovar mi bol doručený dňa ...................................., číslo faktúry ....................................  

Žiadam o vrátenie:  

 plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)  

 čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)  

 

Názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy): 

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

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

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

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

  

Požadovaná hodnota k vráteniu: ....................................  

Požadovanú sumu žiadam vrátiť na číslo účtu: ............................................................................  

 

Zásielka obsahuje:  

 odstúpenie od zmluvy  

 tovar 

 faktúra  

 

V ........................................................ dňa ................................   

 

 

 

 

__________________  

podpis  



Tovar zašlite na adresu prevádzky:  

ITS YOURS s.r.o., Kamence 1145/2, 916 21, Čachtice  

 

Beriem na vedomie, že odstúpiť od zmluvy môžem najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia 

tovaru a som povinný/á tovar zaslať predávajúcemu.  

Tovar zasielajte nepoškodený na adresu prevádzky – nie na dobierku! Tovar zaslaný na 

dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez/s nevyplneným formulárom na odstúpenie od 

zmluvy bude vrátený späť na náklady zákazníka.  

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):  
Podanie odstúpenia dňa: ....................................  

Doručenie odstúpenia dňa: ....................................  

Doručenie tovaru dňa: .................................... 

Dátum vrátenia peňazí: ....................................  

Interné číslo odstúpenia: ....................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

       pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berte prosím na vedomie, že podľa § 7 odseku 6 Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej 

je: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru 

vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. 

 

 

 

 

 


