
 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Adresát: KARPATINYA s.r.o., Puškinova 21, 90201 Pezinok 

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri 
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) 
odstupujem od Zmluvy do 14 dní od doručenia Tovaru: 

Titul, meno a priezvisko:  

Adresa:  

E-mailová adresa:  

Číslo objednávky a faktúry:  

Dátum objednania:  

Dátum prevzatia tovaru:  

Tovar, ktorý vraciam (názov, kód 
a počet kusov): 

 

Dôvod vrátenia tovaru: 

(prosím zakrúžkujte) 

1. Odstupujem od kúpnej zmluvy bez udania 
dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia 

2. Chcem iný produkt/veľkosť (v tomto prípade nás 
prosím kontaktujte emailom) 

3. Veľkosť/strih nesedí (chcem vrátiť peniaze na 

nižšie uvedený účet) 
4. Vyzerá inak ako na obrázku (chcem vrátiť 

peniaze na nižšie uvedený účet) 
5. Prišlo niečo iné (v tomto prípade nás prosím 

urýchlene kontaktujte emailom) 
6. Poškodený tovar/Reklamácia (v tomto prípade 

nás prosím urýchlene kontaktujte emailom) 

Celková suma s DPH za vrátený 
tovar: 

 

Prajem si vrátiť peniaze na 
bankový účet (IBAN) 

 

- Ak chcete vrátiť balík prostredníctvom Slovenskej pošty, pošlite ho prosím 

DOPORUČENE na adresu: KARPATINYA s.r.o., Puškinova 21, 90201, Pezinok 
 

- Ak chcete vrátiť balík prostredníctvom kuriéra GLS, kontaktujte nás prosím emailom na 
jassa@jassa.sk , kde uvediete svoje meno, adresu, email a telefónne číslo. My následne 
pošleme kuriéra na naše náklady, ktorý od Vás balík prevezme.   

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa 

pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, 
ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania 
potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od 
Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy: a) Tovar, ktorý bol zhotovený podľa 
Vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený 
osobitne pre jedného spotrebiteľa. b) Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a  z 
dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť (spodné prádlo, 

pôrodné a tehotenské pásy, plienkové nohavičky...) 

Dátum:         Podpis: 

mailto:jassa@jassa.sk

