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                                                     FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLVUY 
  
 
Meno, priezvisko, titul: ...........................................................  
 
Adresa bydliska: ...........................................................  
 
Telefónne číslo/email: ...........................................................  
 
(ďalej ako „Spotrebiteľ“)  
 
týmto v zmysle ustanovenia § 8 a nasledovne 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,  
 

                                                                                            ODSTUPUJEM  
 
od kúpne zmluvy ............................................................... 
 
od zmluvy o poskytnutí služieb ......................................... 
 
uzavretej so spoločnosťou ELSTARS s.r.o., so sídlom: Kostolište č.142, Kostolište  900 62, IČO: 46 853 782, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 84378/B (ďalej ako „Predávajúci“).  
Spotrebiteľ týmto vracia Predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpený tovar podľa nižšie uvedených údajov:  
 
a. Názov a druh tovaru/služby: .......................................................  
 
b. Číslo objednávky a faktúry: .......................................................  
 
c. Dátum objednania (vystavenie faktúry): .......................................................  
 
d. Dátum prijatia tovaru/poskytnutia služby: .......................................................  
 
Spotrebiteľ si je vedomí skutočnosti, že podľa § 10, ods. 4 je v zmysle 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, že Predávajúci je 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.  
Žiadam o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar:  
a. Poštovou poukážkou na vyššie uvedené adresu  

b. Prevodom na bankový účet č.: .......................................................  
 
Spotrebiteľ si je vedomý, že platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu 
Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ......................................, dňa: .........................., podpis Spotrebiteľa: ............................. .................... 


