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 predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Meno a priezvisko: .....................................................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................................................
Telefónne číslo: ................................................ E-mail: ............................................................................................
IBAN: ..........................................................................................................................................................................
(ďalej len „spotrebiteľ“)

Týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej s podnikateľom:

Mgr. Svetlana Podhorcová - Lana
Karpatská 48, 900 31 Stupava, Slovensko
IČO: 37560867, DIČ: 1044226788

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa .................................. s číslom faktúry .......................................
Dôvod odstúpenia (nepovinné): .....................................................................................................................................
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)
Týmto vraciam tovar (presný názov a počet kusov): ..................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa
preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu
rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.
Spotrebiteľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

V .........................................., dňa .................................. Podpis spotrebiteľa .......................................................

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. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa,
keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili
pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

