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Poučenie o práve na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia 
tovaru

1. Podľa zákona máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (objednávky na eshopu) do 14 dní od 
prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

2. Ak sa vám zaslaný tovar nepáči, alebo nie ste spokojní s jeho kvalitou, môžete ho zabaliť a 
poslať späť.

3. Správu o odstúpení zašlite emailom na adresu info@krevetkarium.cz, alebo ju priložte
4. k zásielke s vráteným tovarom a zašlite na adresu Vítězslav Krejčí, Přešovice 8, 675 57, 

Česká republika. Môžete tiež použiť vzor formulára na nasledujúcej strane tohto 
dokumentu.

5. Ako kupujúci nesiete náklady, spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.
6. Peniaze vraciame späť po obdržaní zásielky s vráteným tovarom (najneskôr však do 14 dní)
7. Odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru NEDÁ v týchto prípadoch:

◦ tovar bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
◦ tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
◦ tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho 

nie je možné vrátiť do predaja
◦ tovar bolo po prevzatí kupujúcim použitý alebo poškodený

Celé znenie obchodných podmienok nájdete na adrese:
https://krevetkarium.cz/sk/obchodne-podmienky/



Kupujúci:   Predávajúci: 

meno a priezvisko:   Vítězslav Krejčí

adresa:   Přešovice 8, 675 57

telefón:   Česká republika

email:  IČO: 64285685

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

Vážení, dňa ......... .......... som prostredníctvom vášho eshopu www.krevetkarium.cz s vami uzavrel (a) kúpnu
zmluvu, ktorej predmetom bolo dodanie tovaru:

…………………………………………………………………...........................................….

 …………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky: ………………………………………………….. 

Tento tovar som prevzal(a) dňa …………………….....
Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá pomocou internetu, tj. Typického prostriedku komunikácie na 
diaľku, rozhodol (a) som sa využiť svoje právo podľa ustanovení § 1829 ods. 1 v spojení s § 1818 zákona

č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, a týmto oznamujem, že od vyššie uvedenej kúpnej 
zmluvy odstupujem.

Kúpna cena bude vrátená bezhotovostným prevodom na bankový účet:

IBAN: ................................................ ........................ 

S pozdravom 

V………................................…..dne…………..................…. 

         .............................................…..........
Podpis kupujúceho spotrebiteľa

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):.
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