
   Poučení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

 
Prodávající: Vinis s.r.o., Papierenská 3954/11, 05801 Poprad, Slovenská republika, IČO 47572469. Zapsaná v rejstříku 
Okresného súdu Prešov, oddíl s.r.o. vložka č. 29373/P. Zastoupen: Renátou Mrozekovou, tel.: +421949895932, 
email: renata@milujemtaliansko.sk 

Spotřebitel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím web stránky a e-shopu a jejíž toto zboží 
neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání. 

 
1. Právo na odstoupení od smlouvy 
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy 
uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou přepravce převezme zboží. 
Při uplatnění práva odstoupit od smlouvy Spotřebitel informuje o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy 
jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresy Prodávajícího: Vinis s.r.o., 
Papierenská 3954/11, 05801 Poprad, Slovenská republika, tel.: +421949895932, email: renata@milujemtaliansko.sk 
Pro tento účel může Spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu byl zaslán resp. byl mu 
zaslán odkaz na jeho stažení. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel zaslal sdělení o 
uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. 

 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy 
Po odstoupení od smlouvy budou spotřebiteli vráceny všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, 
zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. Platby budou Spotřebiteli vráceny bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu doručeno vaše oznámení o odstoupení od této 
smlouvy. Platba bude provedena bankovním převodem bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené 
zboží bude Spotřebiteli uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu 
prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. 

   Pokud spotřebitel požádal o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, má povinnost uhradit 
   Prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy Prodávajícímu oznámili rozhodnutí odstoupit od smlouvy. 

3. Způsob vrácení zboží 

Zboží, jehož ochranný obal nebyl porušen, může spotřebitel zaslat nebo přinést osobně na adresu: ComGate s.r.o., Diaľničná 
cesta 2 (GATE 1), Senec 90301. 

  Přímé náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel. Spotřebitel musí vrátit zboží úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, 

  čistý, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodávajíci,  

  vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst 1 obč. Z). 
4. Poškozené zboží 
Spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží v důsledku vrácení zboží, resp. zacházení s ním jiným způsobem, 
než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. 

 
5.  Nemožnost odstoupit od kupní smlouvy  
Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není 
vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. Není možné 
tedy odstoupení od smlouvy a vrácení již otevřeného balení oleje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ Z 
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FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ 
SMLOUVY 
V případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, prosím, vyplňte a zašlete tento 
formulář. 

 
 

Prodávající : 
Vinis s.r.o., Papierenská 3954/11, 05801 Poprad, Slovenská republika, tel.: +421949895932, 
email: renata@milujemtaliansko.sk 

 
 
 
 

Kupující (spotřebitel): 
Tímto oznamuji že odstupuji od kupní smlouvy na toto zboží: 

1) Číslo faktury: ...................................... 

2) Popis zboží: ........................................................................................................................ 
 

3) Datum převzetí zboží: ........................ 
 

4) Jméno a příjmení Spotřebitela: ........................................................................................... 
 

5) Adresa Spotřebitela: ............................................................................................................. 
 

6) Číslo účtu/kód banky: ............................................................................................................ 
 

7) Důvod odstoupení (nepovinné): ............................................................................................ 

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