
Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy 
 

                                 iba koncový spotrebiteľ, netýka sa nákupu na IČO. 
 

obchodnej spoločnosti 
Koupelny Most s.r.o. 

so sídlom Višňová 983/3, 434 01  Most 
identifikačné číslo: 273 41 909 

 

1. Právo odstúpiť od zmluvy  
 

1.1 „Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.“ 
1.2 „Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho 
po dni, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete poslednú 
dodávku tovaru.“ 
1.3 „Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto 
zmluvy informovať predávajúceho: Koupelny Most s.r.o., Višňová 983/3, 434 01 Most, tel. 
+421 777 661 884 , e-mail: info@koupelnymost.cz  formou jednostranného právneho konania 
(listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb). Môžete použiť 
priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.“ 
1.4 „Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie 
od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.“ 
 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
 

2.1 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5 obchodných podmienok vráti predávajúci 
peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej 
zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. 
Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru 
kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu 
ďalšie náklady.  
 
2.2  Prevzatie tovaru 
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5 obchodných podmienok sa kúpna zmluva 
od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia 
od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady 
spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť 
vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou 
 

2.3. Náklady spojené s vrátením tovaru 
 

„Ponesiete náklady spojené s vrátením tovaru (dopravné za cestu od spotrebiteľa
k dodávateľovi a v prípade nutnosti prebaliť výrobok aj poplatok za prebalenie). Maximálne 
náklady sú odhadované vo výške dopravné  max. 250€.
 
 Ak v rámci zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov nie je možné tovar zo svojej 
podstaty 
 vrátiť obvyklou poštovou cestou a v čase uzavretia zmluvy bol dodaný do domácnosti 
 spotrebiteľa: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“. 

 
2.4. Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru 
 
 „Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom 



iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami 
tovaru, vrátane jeho funkčnosti.“ 


