
Formulár na odstúpenie od zmluvy 

 
Moje meno a priezvisko: 
Moja adresa: 
Môj telefón a e-mail: 
 
Číslo faktúry / objednávky: 
 
Predajca: (Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Praha, Oddiel: C, Vložka č. 177668) 
Český velkoobchod s.r.o. 
IČ: 24823694   
DIČ: CZ24823694 
Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242, Česká republika 
 
Výrobok odošlite na adresu: Český velkoobchod s.r.o, Rižská 1580/5, Praha 10, 102 00 
 
Miesto (mesto), dňa:  
 
Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy 
 
Vážený pán / paní, 
 
dňa ………………… som prostredníctvom vášho e-shopu www.digital24.sk som s vami uzavrel/a kupnú 
 
zmluvu, ktorej predmetom bolo ………………………………………(identifikácia tovaru). 
 
Tento tovar som prevzal / a dňa ………………. 
 
Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá pomocou internetu, tj. typického prostriedku 
komunikácie na diaľku, rozhodol / a som sa využiť svoje právo a týmto oznamujem, že od vyššie 
uvedenej kúpnej zmluvy odstupujem. 
 
Tovar vám zasielam späť v samostatnej zásielke, zároveň vás žiadam o poukázaní kúpnej ceny  
 
vo výške ……………………… EUR a ……………… EUR za poštovné v prospech môjho bankového účtu č. 
 
……………………………..………, najneskôr do 14 kalendárnych dní 
 
od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy. 
 
Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho (tovar poškodí, nadmerne 
opotrebuje alebo čiastočne spotrebuje), je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok 
na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku. Možnosť vrátenia výrobku v 
lehote 14 dní sa vzťahuje iba na kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi. V prípade predaja 
osobe, ktorá je podnikateľom a uzatvára zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tento 
nárok zo zákona nevzniká a nie je možnosť vrátiť výrobok v lehote 14 dní. 
Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv na dodávku tovaru, ktorý bol 
vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov je nemožno vrátiť. Jedná sa napr. o tento 
tovar: zubné kefky, epilátory, holiace strojčeky a niektoré ďalšie výrobky z kategórie starostlivosti 
o telo. 
 
.............................................       
vlastnoruční podpis       (příloha: faktura) 


