
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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kupujúci/zákazník:

Meno a priezvisko

Adresa a číslo

PSČ

Telefón

Mesto

E-mail

Týmto oznamujem (ja kupujúci) predávajúcemu, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom e-shopu

Číslo faktúryČíslo objednávky

Tovar mi bol doručený dňa 

Vraciam všetok zakúpený/faktúrovaný tovar

časť zakúpeného/faktúrovaného tovaru

Vraciam tovar v počte 
(vyplňte, ak vraciate časť 
tovaru)

Čiastka/suma na vrátenie

Požadovanú čiastku/sumu vráťte poštovým poukazom na moju (hore uvedenú) adresu

na bankový účet číslo

€

Dôvod odstúpenia od zmluvy 
(nepovinné)

V dňa
podpis

Tovar na vrátenie nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom (okrem obalu nie možného zachovať) a spolu s produktom musí byť odovzdaná 
všetká dokumentácia týkajúca sa  
daného (predmetného) produktu, ktorá bola obdržaná pri kúpe. 
Písomné odstúpenie zašlite vytlačené a podpísané na adresu e-shopu, alebo naskenované na e-mail. 
Od doručenia písomného odstúpenia (tohto protokolu), spolu s predmetnou vecou, budú peniaze poukázané (zaslané) kupujúcemu do 14 dní. 
Kontakty a bližšie informácie sú uvedené v obchodným podmienkach e-shopu.

Predávajúci: MAJA MKM s. r. o., Jilemnického 92, 050 01 Revúca
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