
 
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD 

ZMLUVY  
 

 
Právo na odstúpenie od zmluvy  
  
 Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy a zakúpený tovar vrátiť aj bez 
uvedenia dôvodu v lehote 30 dní odo dňa kedy ste Vy alebo Vami poverená tretia osoba s 
výnimkou dopravcu prevzali tovar. Odstúpiť od zmluvy a vrátiť zakúpený tovar máte právo 
len v prípade ak je tovar nepoškodený, nenosený a s pôvodnými visačkami. 
 
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od tejto zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí 
jednoznačným písomným vyhlásením tak, že vyplnený Formulár o odstúpení od zmluvy, 
ktorý nájdete na opačnej strane tohto poučenia, spolu s tovarom, ktorý chcete vrátiť pošlete 
ako doporučenú zásielku, resp. doporučený list na našu adresu:  
 

SHATY s.r.o. 
KLČOVÉ 2090/40 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
915 01 

 
 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva 
na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. 30 
deň odo dňa prevzatia tovaru. 
 
Dôsledky odstúpenia od zmluvy  
  

Akonáhle dostaneme vyplnený Formulár o odstúpení od zmluvy spolu so zakúpeným 
tovarom, pošleme Vám  písomné potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy.  

 
Potom Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa potvrdenia o 

prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti 
s uzavretím zmluvy, t.j. kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu tovaru. Za tovar zaplatený 
platobnou kartou, alebo cez Paypal Vám platby vrátime na účet, z ktorého ste za tovar 
zaplatili, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Za tovar objednaný na dobierku, 
Vám platby vrátime na účet, ktorý uvediete vo Formulári o odstúpení od zmluvy. 
   

V prípade, ak vrátite zakúpený tovar poškodený, nosený, bez visačiek, resp. v stave, 
ktorý nezodpovedá stavu, v akom ste ho prevzali, máme právo odstúpenie od zmluvy 
neakceptovať a platby Vám nevrátiť. 

 
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 



*Informácie nájdete vo faktúre priloženej k Vašej objednávke	

FORMULÁR O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 
 

Meno a priezvisko   

E-mail   

Mobil  

Číslo objednávky*  

Prosím o vrátenie platby za zakúpený tovar na účet: (Vyplňte iba ak ste tovar objednali na dobierku, v 

ostatných prípadoch bude platba vrátená na účet, z ktorého ste za tovar zaplatili) 
IBAN:  

 

Vyplnením a zaslaním tohto formuláru spolu so zakúpeným tovarom uplatňujem ako spotrebiteľ 
svoje právo odstúpiť od zmluvy v lehote 30 dní od prevzatia tovaru.  

Zároveň beriem na vedomie, že znášam všetky náklady na vrátenie tovaru a že vrátený tovar 
bude akceptovaný a platba za zakúpený tovar mi bude vrátená len v prípade ak tovar vrátim 
nepoškodený, nenosený a s pôvodnými visačkami. 
 
 

KÓD PRODUKTU* CENA DÔVOD VRÁTENIA 
(napr. šaty sa mi nepáčia, šaty mi nesedia a pod.) 

   

   

   

   
	
	
	
	
  

 V ............................... dňa ............................. 
 

........................................................... 
Podpis spotrebiteľa 

 

   

 
 
 

VYPLNENÝ FORMULÁR SPOLU S  
TOVAROM POŠLITE NA ADRESU:   

SHATY s.r.o. 
KLČOVÉ 2090/40 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
915 01 

 


