
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy  
uzavretej na diaľku 

(vyplnený ho pošlite spolu s tovarom na adresu prevádzky firmy) 

Predávajúci: 

Obchodné meno: AUTOSPOL O.K., s.r.o. 
Sídlo a adresa prevádzky: Starý trh 24, 060 01   Kežmarok – adresa pre zasielanie tovaru 
IČO: 36 459 518                                                                                          IČ DPH: SK2020021432 
 0905 700626    052/4522177                                             e-mail: obchod@autospolok.sk 
 
Kupujúci: 
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................  

Adresa: ................................................................................................................................  

Telefón: ...............................................................................................................................  

e-mail: .................................................................................................................................  

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar (uveďte názov a cenu tovaru): 

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

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

Dátum doručenia/prevzatia tovaru:..........................  Číslo objednávky /faktúry........................................... 

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

Žiadam: 

 Vrátiť peniaze na účet IBAN ................................................................................................... 

 Vybavenie iným spôsobom /uveďte ako/................................................................................ 

V .................................., dňa ..............................                            ................................................ 

                                   Podpis 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy 
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď 
Vy alebo Vami určená osoba s výnimkou prepravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom 
rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou  Starý trh 24, 060 01   Kežmarok alebo mailom na 
obchod@autospolok.sk  
Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je na stiahnutie na našej stránke a ktorý sme Vám zaslali.  
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota 
na odstúpenie od zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na 
doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, 
ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie 
o odstúpení zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným 
spôsobom platby a to  bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu . 
Zašlite nám späť tovar čistý, nepoškodený, úplný, s kompletnou dokumentáciou, pokiaľ možno v pôvodnom obale  alebo ho prineste na našu 
adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred 
uplynutím 14 dňovej lehoty. 
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. A to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom 
Slovenskej pošty. Predpokladaný odhad takýchto nákladov je 10,- € /kuriér UPS/. 
V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 
Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 
102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec 

zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
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