
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez
udania  dôvodu  v súlade  s ust.  §  12  ods.  1  zákona  č.  108/2000  Z.z.  o  ochrane  spotrebiteľa  pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa
pri zásielkovom predaji“).

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza
sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu
už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote
15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným
prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

3. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy (poškodený tovar)
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že
kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť
dopravcovi  a za  jeho  prítomnosti skontrolovať  stav  tovaru.  V prípade  zistenia  poškodenia  tovaru  je
povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí
dopravca.  Na  základe  takto  vyhotoveného  záznamu  doručeného  predávajúcemu  môže  následne
predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád
tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. 
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený
alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom
akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou
jeho opotrebenia vo výške 1 % z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu
opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej
zmluvy  a  doručenia  tovaru  predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet  kupujúceho určený
kupujúcim.

4. Náklady na vrátenie tovaru
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré
kupujúci  vynaložil  v súvislosti  s objednaním  tovaru,  ak  kupujúci  spolu  s tovarom  predloží
predávajúcemu  písomné  doklady  o vynaložených  nákladoch,  ktoré  kupujúci  vynaložil  v súvislosti
s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne
nezodpovedal  kvalitatívnym  požiadavkám  a zároveň  bol  vadný.  Za  tovar  plne  zodpovedajúci
kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená
v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade predaj tovaru zhotoveného podľa 
osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného 
osobitne pre jedného spotrebiteľa.



Formulár na odstúpenie od zmluvy

Kontaktné údaje predávajúceho

Prospot SK s.r.o.
Reviczkého 31, 946 03 Kolárovo

tel.: +421 35 760 46 71
e-mail: webshop@prospot.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy za nasledujúci tovar:

Číslo faktúry:

Dátum objednávky:

Meno a priezvisko kupujúceho:

Adresa kupujúceho:

Cenu tovaru žiadam vrátiť na účet č.:

Dôvod odstúpenia (nepovinný údaj):

Dátum:

Podpis kupujúceho:


