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

 
 
      Peter Moravčík - Stolárstvo 
 OU-NR-OZP1-2014/036428-2,  

č.živnostenského registra 430-28749   
 IČO: 43007856 

      DIČ: 1075672532 
       

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento  

tovar/výrobok súvisiaci s objednávkou č.:   ............................................................ 

Dátum objednania/dátum prijatia (*)    ............................................................ 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...........................................................    

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)   ...........................................................     

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)   ........................................................... 

Číslo účtu spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)  ........................................................... 

Dôvody vrátenia tovaru (dobrovoľné)   ........................................................... 

 

Dátum a podpis        ........................................................... 

 (*) Nehodiace sa prečiarknite. 

 
 
 
 
 
 



Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, resp. vrátiť tovar. Postupujte prosím nasledovne: 
 
1. Napíšte nám prosím na e-mail (stolarstvo@stolarstvo-moravcik.sk), že chcete tovar vrátiť.  
2. Vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy. 
3. Tovar spolu s formulárom nám zašlite na našu adresu: Dubina 1466/28, 951 35  Veľké Zálužie 
4. Akonáhle k nám tovar dorazí a my ho posúdime a vyhodnotíme ako nepoškodený, pošleme Vám 
naspäť peniaze. 
 
 
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 prevezmete tovar a v prípade, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z 
viacerých dielov alebo kusov, Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu 
prevezmete posledný diel alebo kus.  
 
Od zmluvy nemôže odstúpiť/tovar nemôže vrátiť kupujúci, pre ktorého bol tovar vyrobený na 
základe jeho špeciálnych požiadaviek. 
 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od 
tejto zmluvy. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na 
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  
 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy  
 
Pri platnom odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru 
neznášate iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň 
bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej 
alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke 
predávajúceho.  
 
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 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.  
Platba za zakúpený tovar Vám bude ale uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na 
našu adresu.  
 
 


