
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA  

NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

Predávajúci: 

Direct press, s.r.o., IČO: 36 693 995, so sídlom: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina – Bytčica, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vložka č.: 18197/L 

Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci 

predmetu svojej podnikateľskej činnosV zamestnania alebo povolania. 

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred prevzaZm tovaru, 

najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzaVa tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie 

od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnuZ odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným 

vyhlásením. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je 

súčasťou tohto poučenia (str.2), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: 

info@stravoukzdraviu.sk  

Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka. Lehota na odstúpenie od kúpnej 

zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred 

tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy 

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vráVme všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosV s uzavreZm 

kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.  Platby Vám budú 

vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše 

oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy.   

3. Spôsob vrátenia tovaru 

Tovar môžete zaslať na adresu: Pack4you s.r.o., IČO: 52782743, so sídlom: Na Pántoch 18, 83106 

Bra_slava. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci -  spotrebiteľ 

vráVť do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane 

originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za 

zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, že bude 

vrátený tovar poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu 

hodnoty tovaru (v súlade s § 10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

4. Poškodený tovar 



Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním 

iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosZ a funkčnosV tovaru. 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár. 

Predávajúci: 

Direct press, s.r.o., IČO: 36 693 995, so sídlom: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina – Bytčica, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vložka č.: 18197/L 



Kupujúci (spotrebiteľ): 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar: 

• Číslo objednávky/faktúry:____________________________________________________ 

• Popis tovaru: ______________________________________________________________ 

• Dátum prevzaVa tovaru: _____________________________________________________ 

• Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________ 

• Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________ 

• Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________ 

• Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________ 

Dátum ___________________ Podpis ____________________ 


