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- VZOROVÝ FORMULÁR - 
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU 

pre internetový obchod: https://luckakaviaren.sk 

  

Prevádzkovateľ internetového obchodu: obchodná spoločnosť VODAX a.s., IČO: 35 801 948, so sídlom: 

Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri  

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3177/B, DIČ: 2020258240, IČ DPH SK 2020258240  

  

Spotrebiteľ (kupujúci) fyzická osoba nepodnikateľ:   

Titl. meno a priezvisko: ..........................................  

Telefón (mobil): ................................... email: .............................................  bytom(ulica 

a číslo, PSČ a mesto) ....................................................................  

Týmto oznamujem Prevádzkovateľovi, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tovar uvedený tu nižšie 

a zároveň si uplatňujem právo na vrátenie celej kúpnej ceny, ktorá bola zaplatená za tento tovar, 

vrátenie nákladov na dopravu uhradených za doručenie tovaru na mnou uvedenú adresu v 

objednávke:  

  

Dátum objednania tovaru (DD.MM.RRRR): .....................  

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

Číslo faktúry: ..................... vystavená dňa: ..................... (prikladám k tovaru)  

Dátum prevzatia tovaru (DD.MM.RRRR): ..................... od dopravcu: : .....................   

  Názov tovaru  Počet (objem/hmotnosť)  Jednotková cena   

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

  

Celkovo uplatňujem:  vrátenie sumy za tovar: ..............................€     

vrátenie nákladov na dopravu: ..................... € (beriem na vedomie, že mám 

nárok na vrátenie ceny za najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný 

prevádzkovateľom)  

SPOLU: ..................... €   

Peniaze žiadam vrátiť na účet IBAN: ...................................................   

  

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj): ...................................................   

  

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, som si vedomá/ý, že prevádzkovateľ nie je povinný mi vrátiť peniaze 

do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do okamihu, kedy mu nie je tovar vrátený, alebo 

kým nepreukážem zaslanie tovaru. Som si vedomá/ý, že najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy 

som povinný/á zaslať tovar prevádzkovateľovi. Som si vedomá/ý, že Tovar musí byť vrátený nepoškodený 

a kompletný, zabalený tak, aby nebol počas prepravy poškodený. Beriem na vedomie, že náklady na 

vrátenie tovaru znášam v celom rozsahu.  

  

Dátum(DD.MM.RRRR): .....................   Podpis (ak sa formulár podáva listinne): .......................   

https://luckakaviaren.sk/

