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Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy) 

1. Spoločnosti VEDUTA, Poľovnícka 3, 962 31 Sliač 

2. 
Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od kúpnej zmluvy na tovar: 

 

 

3. Meno a priezvisko spotrebiteľa/obchodné meno: 

 

 

4.  Adresa spotrebiteľa/sídlo: 

 

 

 

5. Telefonický kontakt: 

E-mailový kontakt: 

6. Dátum objednania tovaru: 

Dátum prevzatia tovaru: 

7. Číslo objednávky a dátum vystavenia objednávky: 

Číslo vystavenej faktúry a dátum jej vystavenia: 

Číslo účtu v tvare IBAN, na ktoré žiadate vrátiť platbu: 

8. Dátum: 

Podpis: 

 

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

1. 
Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) bez uvedenia dôvodu v lehote 14 

dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia 

osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. 

2. 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od 

tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (ďalej len „formulár“) a to listom zaslaným poštou na 

adresu: VEDUTA, Poľovnícka 3, 962 31 Sliač alebo e-mailom na: shop@dekoruj.sk. 

3. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám 

zaslali, v inom prípade je potrebné uviesť do formulára všetky vyššie uvedené náležitosti. Ak 

formulár nie je kompletne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený doklad o kúpe (ďalej len 

„požadované doklady“) vyzveme Vás telefonicky, prípadne e-mailom, na doplnenie 

chýbajúcich údajov alebo doloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Lehota na 
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odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od 

zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy 

1. 
Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. 

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 

2. Vyhradzujeme si právo neprebrať tovar zaslaný na dobierku. 

3. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím 

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. 

4. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší 

bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. 

5. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše 

oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Ich 

úhrada bude uskutočnená prevodom na Vami uvedený bankový účet vo formulári, a to bez 

účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Zodpovednosť 

1. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným 

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

2. 
V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku 

kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru uzavretého v 

ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických 

dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

 Formulár na odstúpenie od zmluvy VEDUTA pre web dekoruj.sk je platný od 23.10.2020. 

 

 


