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Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 

Tovar môžete vrátiť na adresu: Novakabelka, s.r.o., Litevská 1174/8,  

Praha 10, 100 00 

 
Tovar musí byť vrátený nepoužitý, v pôvodnom stave, so všetkými visačkami, 

originálnymi obalmi a vždy s vyplneným formulárom. 
 

 

- Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy na nasledovný tovar:  

 

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

 

- Dátum objednania tovaru: ………………..………………………………………………………… 

 

- Meno a priezvisko kupujúceho: ……………………………………………………………………. 

 

- Číslo faktúry: ………………………………………………………………….............................. 

 

- IBAN na vrátenie kúpnej ceny 

 

   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

 

- Dôvod vrátenia : ……………………………………………………………………………….... 

 

- Ako ste sa o nás dozvedeli?  

  novakabelka.sk  zoznam.sk   google.sk   heureka.sk   email 

 glami.sk   facebook   instagram   od známych  inak 

 

 

 

- Podpis kupujúceho: 

 

……………………………………………. 

 

- Dátum: 

 

……………………………………………. 

 

- Podpis zodpovedného pracovníka (osobne vrátenie) + dátum: 

 

……………………………………………. 
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Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy 
 

1. Právo odstúpiť od zmluvy 
1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu. 

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni 

uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná než 

dopravca) prevezmete tovar. 

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať 

spoločnosť Novakabelka s.r.o. formou jednostranného právneho rokovania a to listom priloženým k 

vrátenému tovaru. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou 

povinnosťou. Vrátený tovar posielajte na adresu: Novakabelka, s.r.o. Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10 alebo 

osobne v našej predajni: Leather od Italy, Panská 8, Praha 1. 

1.4 Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred 

uplynutím príslušnej lehoty. 

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
2.1 Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď 

nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov 

na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je 

iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Platbu vrátime až po obdržaní vráteného 

tovaru, alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť podľa toho, čo nastane skôr. 

2.2 Ponesiete iba priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru      

v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy             

a vlastností tovaru, vrátane jeho funkčnosti. 

2.3 Ak ste požiadal(a), aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám 

sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informoval(a) o odstúpení od zmluvy, a to 

v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve. 

 

 

 
 


