
 

FORMULÁR ,,ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU 

v zmysle § 7 a násl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na 

základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov a o 

zmene doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z  

 

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

 

Adresa: …....................................................................................................…. 

 

Tel.číslo: …...................................................................................................…. 

 

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

 

Číslo objednávky ……………………………………………………………… 

 

Dátum doručenia tovaru ………………………………………………………. 

 

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar, ktorý som si objednal/a prostredníctvom Vašej 

internetovej stránky www.beststyle.sk v zmysle § 7 a násl. Zákona 102/2014 Z.z uplatňujem si týmto 

právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.  

 

Popis vracaného tovaru/kód…..............……………………………………….. 

 

Počet kusov …......................................……………………………………….. 

 

Požadovaná hodnota k vráteniu …....................………………………………. 

 

Dôvod vrátenia................................................................................................... 

 

Požadovanú sumu mi vráťte (prosíme zaškrtnite jednu z možností) 

□ poštovým poukazom na hore uvedenú adresu (pri tejto voľbe bude z celkovej sumy vráteného tovaru odčítaná cena 

peňažného poštového poukazu v sume 1,20 Eur) 
□ prevodom na účet číslo účtu/kód banky/IBAN …………………………………………………… 

 

Prílohy zásielky (prosíme zaškrtnite) 

 

□Odstúpenie od zmluvy 

□Faktúra o kúpe tovaru/môže a nemusí byť/ 

□Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia(spolu s príslušenstvom visačka, igelitový obal a ďalšie 

prípadné príslušenstvo (ozdoba, brošňa, náhradné ramienko) 

 
Ak tovar a jeho príslušenstvo nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze 

do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar alebo nepreukážem zaslanie tohto 

tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia ste povinný/povinná zaslať tovar predávajúcemu. Potvrdzujem, že ak mnou vracaný 

tovar bude vadový a znečistený, nebude v pôvodnom stave a balení predávajúci takýto tovar vráti späť na moje náklady na adresu 

z ktorej zásielka prišla. 

 

V …......................................, dňa ….........  -------------------------------  

                          podpis zákazníka 

 

 
Tento prázdny formulár si vytlačte a vyplňte čitateľne a zašlite na našu adresu Beststyle.sk-Jana Vasić, POST BOX 1, 908 73 Veľké 

Leváre.  

http://www.beststyle.sk/

