
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od 

kúpnej zmluvy 

 

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní 
odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie 
o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 
lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci alebo 

ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného 
Tovaru alebo ak sa: 

1. viaceré Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, 

okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom 

prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa, 

2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 uplatňuje nasledovne: 

1. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej  v OP 

2. e-mailom na adrese: info@vini.sk 

      3. vyplneného formulára - Formulár na odstúpenie od zmluvy /príloha OP/ 

 

3. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku  oprávnený použiť 
formulár, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto OP. V prípade, že Kupujúci svoje právo 

odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku OP uplatní, vráti Tovar 

Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto OP 

najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. 

4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku OP znáša náklady na vrátenie 

Tovaru Kupujúci, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné 
vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty. 

5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom 
o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie 
hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na 
odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku OP, zodpovedá Kupujúci. 

6. Kupujúci má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a 
odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru. 

7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho podľa bodu 
1  vráti Kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho 

prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, 
dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Kupujúcemu 

platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý 
Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú 
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inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len 
v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný 
Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Predávajúci 

nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako 

mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Tovar späť. 

 


