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VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
Vyplňte tento formulár a pošlite ho spoločnosti SEOL, spol. s r.o. iba v prípade, že 
chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy. Formulár sa uplatní iba pre kupujúceho, ktorý je 
spotrebiteľom. 

 
Oznámenie o odstúpení od zmluvy v lehote tridsiatich(30) dní 
 
Adresát: SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie č. 40, 040 01 Košice 
 
e-mail: objednavky@seol.sk 
 
Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru: 
 
Číslo dokladu: ...................................................................................... 
 
Číslo objednávky: ................................................................................... 
 
Dátum objednania (*)/dátum prevzatia (*): ........................................................... 
 
 
Vaše údaje: 
 
Meno a priezvisko: .................................................................................. 
 
Adresa: ............................................................................................. 
 
Telefón: ............................................................................................ 
 
E-mail: ............................................................................................. 
 
Bankový účet, na ktorý žiadate vrátenie kúpnej ceny.................................................. 
 
Vedený v banke: ..................................................................................... 
 
 
Dátum: ...................... 
 
 
Podpis (iba pokiaľ sa tento formulár zasiela v listovej podobe): 
 
..................................................................................................... 
 

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom 
internetového obchodu spoločnosti SEOL, spol. s r.o. („Spoločnosť“) alebo iného 
prostriedku komunikácie na diaľku okrem prípadov uvedených v § 7 ods. 6 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 predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od už 
uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu 
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a bez akejkoľvek sankcie. Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne na 
adresu prevádzkarne Spoločnosti v sídle Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail 
uvedený na vzorovom formulári. 
 
Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá 
Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej 
zmluvy, tovar, ktorý od nej prevzal. 
 
Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky 
peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré 
od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom – v prípade vyplnenia 
bankového spojenia v tomto formulári vráti Spoločnosť kupujúcemu peňažné prostriedky 
bezhotovostne na zvolený bankový účet. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob 
dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na 
dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu 
dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu 
skôr, ako jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal. 

 


