
1. Všeobecné ustanovenia 
 

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných 

strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim :  

Mikula, s.r.o., nám. Hraničiarov 35, 85103 Bratislava, Slovenská republika,  

IČO: 35 779 110, , DIČ 2020213019, IČ DPH SK2020213019. 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, 

vložka číslo: 20845/B(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa 

a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.  

  

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava    

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 

fax č. 02/58 27 21 70 

http://www.soi.sk 

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

 

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej 

zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Novo dohodnuté obchodné podmienky 

nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, 

záručnej doby a pod.) 

1.2. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického 

obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v 

stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za 

prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.  

1.3. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na 

internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa 

nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo 

k dodaniu tovaru. 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 
 

http://www.soi.sk/
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo 

forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky 

predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný 

prevod vlastníckeho práva k tovaru/službe označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za 

podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka"). 

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná 

správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie  

2.3. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho informácia, ktorá obsahuje 

oznámenie o tom, či objednávka kupujúceho bola akceptovaná (ďalej len "akceptácia 

objednávky").  

2.4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou 

alebo písomnou formou. 

2.5. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom 

informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich 

sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že informoval 

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho : 

a) o hlavných vlastnostiach tovaru,  

b) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších potrebných údajoch  

c) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty ako aj o nákladoch 

na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, o skutočnosti, že kupujúci ich 

bude povinný uhradiť , 

d) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci 

zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, 

e) o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri 

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy ( čl. 10VOP)  

f) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 VOP  

g) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené 

s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z (ďalej len 

"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"),  

h) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie 

podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi 

od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 

Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto 

obchodných a reklamačných podmienok 

 

2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e) 

týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné 

náklady alebo poplatky uhradiť. 

3. Práva a povinnosti predávajúceho 
 

3.1. Predávajúci je povinný: 



a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať 

kupujúcemu tovar/službu v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a tovar zabaliť  a 

zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 

b) najneskôr spolu s tovarom/službou odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej 

forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru. 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný 

tovar/službu. 

3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob je povinnosťou predávajúceho 

ponúknuť kupujúcemu možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy (storno objednávky). To sa 

urobí zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej 

časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť už uhradenú cenu alebo jej časť v lehote 14 dní 

odo dňa doručenia e-mailu o stornovania objednávky.  

4. Práva a povinnosti kupujúceho 
 

4.1. Povinnosti kupujúceho: 

a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane 

nákladov za doručenie objednaného tovaru, 

b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný 

5. Dodacie a platobné podmienky 
 

5.1. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa 

uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. 

5.2. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste podľa kúpnej zmluvy 

v dohodnutom časovom rozsahu. 

5.3. Pokiaľ predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je 

povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru osobou 

splnomocnenou kupujúcim.  

5.7. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo ak 

kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, bez 

predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na 

uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné 

doručenie tovaru na miesto. 



5.8. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po 

doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pri  zistení vady tovaru, je 

povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a 

rozsahu vady tovaru. Kupujúci môže odmietnuť takýto tovar alebo si uplatní reklamáciu 

podľa Reklamačného poriadku.  

 

6. Kúpna cena 
 

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a 

predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena").  

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie 

tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste 

dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v akceptácii 

objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho.  

6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje 

za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

6.4. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí 

predávajúcemu celú kúpnu cenu. 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva 

škody na tovare 
 

7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za 

tovar. 

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, 

reklamácie) 
 

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu 

tovaru/služby 

, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu 

odstrániť. 



8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada 

týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti,  

8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu 

nespôsobí závažné ťažkosti. 

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru 

alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.  

8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny 

tovaru. 

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach tak, že umiestnil tieto obchodné a 

reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho 

a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.  

8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby. 

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky.  

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda 

čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený 

s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane 

údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné 

podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal 

možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich. 

 

8.9. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni 

predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu 

prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo.  

 

8.10 Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, 

kedy sú doručené oznámenie o reklamácii a reklamovaný tovar.  

 

8.11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 3 dní , v odôvodnených prípadoch 

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie 

reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový 

tovar. 

 

8.12. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol 

predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím 

k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 

 

8.13. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:  

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení 

tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. 

b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, 

c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú 

prirodzenému prostrediu tovaru, 



d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním 

starostlivosti o tovar, 

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo 

používaním v rozpore so  všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru, 

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo 

nepredvídateľnými udalosťami, 

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 

h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou 

či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 

i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 

 

8.14. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným 

z nasledujúcich spôsobov: 

a) výmenou tovaru, 

b) vrátením kúpnej ceny tovaru/služby, 

c) odovzdaním opraveného tovaru/služby, 

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru/služby,  

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

 

8.15. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho 

bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu 

bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie. 

 

 

8.16. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre 

subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014. 

 

9.1. Osobné údaje a ich ochrana 
 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný 

oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska 

vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.  

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný 

oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, 

IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.  

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj 

zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v 

časti "XY (napr. Môj profil)". 

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej 

zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže 

spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v 

predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je 



nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo 

zmluvných strán. 

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj 

súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä 

tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej 

sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách . 

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel 

uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.  

9.7. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných 

a obchodných podmienok  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov 

kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu 

osobných údajov kupujúceho.  

9.8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred 

odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným 

a nezameniteľným spôsobom oznámil: 

a) svoje identifikačné údaje,  

b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu 

objednaný tovar , 

c) účel spracúvania osobných údajov, 

d) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť, 

9.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať  

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané, 

b) účel spracúvania osobných údajov, 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho, je povinný o 

tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu 

náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať 

objednávku).  

 

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od 

prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy 

o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a 

riadne splnil informačné povinnosti . 

 

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným 

spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu 

potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.  

 

10.4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred 

začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 

10.5. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma. 

 



10.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných 

a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia 

od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.  

 

10.7. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez 

zbytočného odkladu zaslať kompletný a nepoužívaný tovar späť na adresu sídla 

prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu. 

 

 

10.8. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.  

 

10.9. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký 

použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa nedohodne inak.  

 

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci 

nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 

− predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových 

záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak 

spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

− 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 zmluvy. 

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre 

subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. 

 

 

 

 

 

11. Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú 

príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom 

obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 

pri predaji na diaľku.  

 

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu 

uzavretím kúpnej zmluvy.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

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 o a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Predávajúci 

Obchodné meno:   

Ulica a číslo:  

Mesto:  

PSČ:  

IČO:  

DIČ/IČ DPH:  

Telefón:  

E-Mail:  

 

Kupujúci 

Meno a 

priezvisko: 

 

 Ulica a číslo:  

 Mesto:  

 PSČ:  

 Telefón:  

 E-Mail:  

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej  (vyberte jednu z možností):  

Kúpnej zmluvy 

zmluvy o poskytnutí služby 

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:  

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka 

číslo: 

 

Zo dňa:  



Číslo faktúry:  

Tovar mi bol doručený dňa (deň 

prevzatia): 

 

 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť): 

plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo 

čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy) 

názov vráteného predmetu 

zmluvy, a počet kusov (iba 

ak vraciate len časť 

predmetu zmluvy): 

 

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:  

Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté 

ponechajte):  

 

poštovým poukazom na moju adresu (uvedená 

hore) 

 

prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:   

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je 

povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu 

pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. 

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu. 

 

V ...................................... Dňa .......................... 

 

 

 

.................................... 

Meno priezvisko 

(podpis) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha č. 2 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy  

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.  

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba 

s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí 

odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, 

faxom alebo e-mailom) na adrese Mikula,s.r.o., nám. Hraničiarov 35, 851 01  Bratislava, 

Slovenská republika,(mikula@knihy-mikula.sk).  
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