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POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy: 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

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

osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás 

informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad 

listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: Ing. Miroslav Liška, J. Alexyho 5/46, 

036 01  Martin, tel.: 0907 537 155, e-mail: info@rebels-shop.sk. 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou tohto 

poučenia. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva 

na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy: 

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. To sa nevzťahuje na 

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, 

ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, 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.  

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

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 

 

Prosím vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy. 

 

Kupujúci: 

Meno a priezvisko: ......................................................................................................................................................... 

Adresa: ............................................................................................................................................................................. 

Telefón: ........................................................................................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................................................. 

 

Predávajúci: 

Miroslav Liška – Rebel´s shop, J. Alexyho 5/46, 036 01  Martin 

 

Potvrdená objednávka číslo: ......................................... zo dňa ......................................... 

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

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:  

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

Žiadam o vrátenie hodnoty uvedeného tovaru v sume: ................................... Eur. 

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

 

V ........................................................  dňa ...................................................  Podpis: .................................................. 


