
  

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku 

 
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 o a zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Predávajúci : 
 

STAPEX  Trade  s.r.o., Rázusova 800/12, 949 01 Nitra 

IČO : 45473901 , IČ DPH :  SK2023023794 , DIČ : 2023023794 
 

!!! Vrátený tovar zasielajte na adresu, ktorá je uvedená nižšie  !!!  

STAPEX Trade s.r.o., Hlavná 289, 956 12 Preseľany, 0918 117 012, info@stapex.sk 

 

Prosíme vyplniť formulár za červeným textom : 
 

Kupujúci : 

 

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

 

Ulica a číslo : ........................................................................ 

 

Mesto : .................................................................................. 

 

PSČ : ..................................................................................... 

 

Telefón: ................................................................................. 

 

Čislo účtu + kód banky na ktorý budú prostriedky vrátené : .............................................................................. 

 
 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.  
 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo : 

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia) : 

  

Žiadam preto o vrátenie:   ( nehodiace sa prosím preškrtnite ) 

  

1. plnej hodnoty tovaru  ( všetok fakturovaný tovar je odstúpenia od zmluvy )                             

2. čiastočnej hodnoty tovaru ( len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy ) 

 

( 2. ) názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy): 
 

..................................................................................................................................................... .................................. 
 

Ak tovar 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. Najneskôr do 14 dní odo dňa 

odstúpenia od zmluvy som povinný/povinná zaslať tovar predávajúcemu. 

 

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších 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. 

 

 

 

V ..................................  ,  dňa  ............................                               ............................................  

 

                                                                                                                               Podpis 

 

 

* Dokument odošlite elektronicky alebo poštou. 


