ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
v zmysle § 7 a nasl. zákona ã. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteºa pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluÏieb
na základe zmluvy uzatvorenej na diaºku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkov˘ch priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov

Meno, priezvisko, titul: ..................................................................................................................
Adresa:

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

Telefónne ãíslo:

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

E-mail:

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

âíslo úãtu (IBAN), na ktor˘ Ïiadam vrátiÈ peniaze: .....................................................................
(Ôalej len „spotrebiteæ“)

T˝mto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona Ë. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteæa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní sluûieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaæku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkov˝ch
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektor˝ch zákonov v znení neskoröích právnych predpisov od
kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim Siklienka, s.r.o., so sídlom Mierová ul. 111, 821 05 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vl.Ë. 19548/B, I»O: 35 771 682, DI»: 2020244281,
I» DPH: SK2020244281, kontaktná osoba: Ing. Daniela Benkovská Siklienková, e-mail: info@siklienka.sk,
tel.Ë.: 00 421 2 4342 6288 (Ôalej len "predávajúci"),

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dÚa ................................ a potvrdenia uzatvorenia zmluvy
zo dÚa ............................
T˝mto vraciam tovar (presn˝ názov a kód tovaru podæa faktúry):
.
...........................................................................................................................................................,
ktor˝ mi bol dodan˝ dÚa .......................................

Tovar vraciam na adresu predávajúceho:

Siklienka s.r.o.
Mierová 111
821 05 Bratislava

Spotrebiteæ svojim podpisom potvrdzuje správnosù údajov.

V ........................................................, dÚa ....................................

............................................
podpis spotrebiteæa
1

Pouãenie o uplatnení práva spotrebiteºa
na odstúpenie od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiù od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dÚoch odo dÚa keÔ Vy alebo Vami urËená tretia osoba
s v˝nimkou dopravcu prevezme tovar.
Od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktor˝ nie je vhodné vrátiù
z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienick˝ch dôvodov a ktorého ochrann˝ obal bol po dodaní
poruöen˝, nemôûete odstúpiù. To znamená, ûe tovar uzatvoren˝ v ochrannom obale, ako napr.
kozmetické produkty, produkty na lieËbu jaziev a chladiace plátky, nemôûete vrátiù.
Od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podæa osobitn˝ch poûiadaviek spotrebiteæa,
tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru urËeného osobitne pre jedného spotrebiteæa (Ôalej len „na
zákazku“), nemôûete odstúpiù. To znamená, ûe tovar, ktor˝ vám bol zhotoven˝ na zákazku, ako napr.
tovar vo väËöej ako beûne ponúkanej veækosti, nemôûete vrátiù.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiù od tejto
zmluvy jednoznaËn˝m vyhlásením (napríklad listom zaslan˝m poötou alebo e-mailom) na adrese:
Siklienka s.r.o.
Mierová 111, 821 05 Bratislava
alebo e-mailom na info@siklienka.sk.
Na tento úËel môûete pouûiù vzorov˝ formulár na odstúpenie od zmluvy, ktor˝ je zverejnen˝ na stránke
internetového obchodu eshop.siklienka.sk.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zaölete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie
od zmluvy pred t˝m, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteæ znáöa náklady na vrátenie tovaru podæa § 10 ods. 3 zákona Ë. 102/2014 Z. z. v znení
neskoröích právnych predpisov a Ël. XI ods. 12 obchodn˝ch podmienok predávajúceho zverejnen˝ch na
stránkach internetového obchodu eshop.siklienka.sk.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime vöetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,
najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doruËenie tovaru k Vám. To sa nevzùahuje na dodatoËné
náklady, ak ste si zvolili in˝ druh doruËenia, ako je najlacnejöí beûn˝ spôsob doruËenia, ktor˝
ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytoËného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dÚa, keÔ nám
bude doruËené Vaöe oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutoËnená rovnak˝m
spôsobom, ak˝ ste pouûili pri Vaöej platbe, ak ste v˝slovne nesúhlasili s in˝m spôsobom platby, a to bez
úËtovania ak˝chkoævek Ôalöích poplatkov.
Dovoæujeme si vás upozorniù, ûe ak poökodíte tovar, t.j. zníûite jeho hodnotu, zaobchádzaním s tovarom
in˝m spôsobom, neû ak˝ je potrebn˝ na zistenie povahy, vlastnosti a funkËnosti, môûeme od vás ûiadaù
náhradu tejto ökody.
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