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Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy 

Zákonná doba pre odstúpenie od zmluvy je 14 dní. --

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1. 
Do 14dní máte právo od tejto zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. 

1.2. 
Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14dní odo dňa nasledujúceho 
po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete tovar. 

1.3. 
Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy
informovať formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslaným 
prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). 
Pre odstúpenie od zmluvy môžete použiť pripojený vzorový formulár, ktorý však nie je 
povinnosťou.

1.4.
Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od 
zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

2.1. 
Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu - najneskôr do 14dní 
odo dňa obdržania vráteného Vami nepoškodeného a neznehodnoceného tovaru - všetky 
platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie tovaru zákazníkovi. 

Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) na 
pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade Vám tým 
nevzniknú ďalšie náklady. 

2.2. 

a) Prevzatie tovaru 
Lehota na prevzatie Vami vráteného tovaru sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete 
(alebo osobne doručíte) tovar späť pred uplynutím 14dní. 
Adresa pre vrátenie tovaru: Prevádzka-kancelária-osobný odber - podľa KONTAKT 

b) Náklady spojené s vrátením tovaru 
Náklady na dopravu vráteného tovaru od zákazníka späť k dodávateľovi hradí zákazník. 

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru 
Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom 
iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámenie s povahou a vlastnosťami tovaru 
vrátane jeho funkčnosti.

https://www.silvermedic.sk/kontakt


Odstúpenie od zmluvy – vzorový formulár
(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy 

adresát: 

MANAUTIK s.r.o.  
Křtiny 110
679 05 Křtiny                                                  
Czech Republic    

Oznamujem/oznamujeme *, že týmto odstupujem/odstupujeme * od zmluvy o nákupe 
tohto tovaru: 

Druh (označenie-názov) tovaru: 

 
Dátum prijatia tovaru (dátum, kedy som tovar prevzal / a): 

Vaše meno a priezvisko: 

Vaša kontaktná adresa: 

Váš e-mail: 

Vaše Telefónne číslo: 

Ak zasielate odstúpenie v listinnej podobe, pripojte svoj podpis: _____________________

Dátum: 

* Nehodiace prečiarknite 


