
 

Formulár na odstúpenie od zmluvy 

 

Predávajúci: 
Delin s.r.o. www.bagerdiely.sk 
Ľubochnianská 3b, 080 06  Prešov, Slovenská republika 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29220/P 
IČO: 47509279 
adresa pre vrátenie tovaru: Delin s.r.o., Ľubochnianská 3b, 080 06  Prešov, Slovenská 
republika  
(ďalej len „predávajúci“) 
 
Kupujúci/Spotrebiteľ: 
 

Meno a priezvisko, titul: 

Trvale bytom: 

Adresa na doručovanie: 

Kontakt (e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo): 

 
(ďalej len „kupujúci“ alebo „ja“) 
 
Ako spotrebiteľ som s predávajúcim dňa ________________ 1) uzavrel kúpnu zmluvu 
na nižšie špecifikovaný tovar, od ktorej touto cestou odstupujem. 
 
Číslo faktúry a objednávky 2): 
 
Dátum prevzatia tovaru: 
 
Tovar, ktorý predávajúcemu vraciam (názov a kód tovaru) 3): 
 
Dôvod odstúpenia od zmluvy/vrátenia tovaru 4): 
 

Poučenie pre spotrebiteľa: Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia 
od zmluvy tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie zaslať tovar naspäť 
predávajúcemu jedným zo spôsobov stanovených vo Všeobecných obchodných 



podmienkach. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je 
tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, 
ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním 
poverenej osoby. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu 
tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je jeho hodnota znížená v dôsledku 
takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie 
vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody 
vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. 

 
 
Spôsob vrátenia kúpnej ceny: 
 
▢ Na číslo účtu IBAN: 
▢ Iným spôsobom: 
Dátum a podpis: 

 
 

Vysvetlivky: 

1. Dátum, kedy kupujúcemu bolo doručené potvrdenie o 
akceptácii objednávky predávajúcim. Neuvádzajte deň vytvorenia 
objednávky, ani deň, kedy sme vás informovali o zaevidovaní 
objednávky. Uvedenie týchto údajov je nepovinné, ale pomôže nám 
urýchliť zaevidovanie vráteného tovaru a vrátenie platby. 
2. Číslo faktúry a objednávky sme Vám zaslali e-mailom pri 
uzavretí kúpnej zmluvy. Uvedenie týchto údajov je nepovinné, ale 
pomôže nám urýchliť zaevidovanie vráteného tovaru a vrátenie 
platby. 
3. Názov a kód tovaru nájdete vo faktúre alebo e-maile, ktorý 
sme Vám zaslali pri uzavretí kúpnej zmluvy. Uvedenie týchto 
údajov je nepovinné, ale pomôže nám urýchliť zaevidovanie 
vráteného tovaru a vrátenie platby. 
4. Od zmluvy ste oprávnený odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. 
Ak si dôvod neželáte uviesť, nechajte pole prázdne. 


