
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy 
- Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 
- Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď  kupujúci alebo ním určená tretia osoba 

s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 
- Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy 

jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese 
reklamacie@autoomega.sk resp. poštou na AUTOOMEGA, s. r. o., Struhy 1413, 023 02  Krásno nad Kysucou. Na tento 
účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý posielame na e-mailovú adresu kupujúceho. 

- Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od 
zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

- Povinnosť vrátiť tovar plynie odo dňa odstúpenia od zmluvy v lehote do 14 dní. Lehota sa považuje za dodržanú, ak 
bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

- Kupujúci je povinný doručiť tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a podľa možnosti 
v originálnom obale a nepoužívaný. 

- Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si 
nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
- Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä 

kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný 
druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú vrátené bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď  bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude 
uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom 
platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

- 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. 

3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je: 
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol 

riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom 
poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby 

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru 
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa 

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z 
hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený 

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru 
predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil 

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v 
ochrannom obale 

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným 
súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo 
na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

 
 
 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 
 
AUTOOMEGA, s. r. o. 
Struhy 1413 
023 02  Krásno nad Kysucou 
e-mail: reklamacie@autoomega.sk 
 
týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
Dátum objednania / dátum prijatia* ........................................................................................................................ 
 
Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov* ...................................................................................................... 
 
Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov* ........................................................................................................................ 
 
Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 
 
..................................................... 
 
Dátum ....................................... 
 
*  Nehodiace sa prečiarknite 


