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Príloha č. 1 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona 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 o a 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Predávajúci 

Obchodné meno:  Density Labs s.r.o. 

Ulica a číslo: Zakvášov 1498/12 

Mesto: Považská Bystrica 

PSČ: 017 07 

IČO: 52361349 

Telefón: +421 910 619 318 

E-Mail: Info@density.sk 

Kupujúci 

Meno a priezvisko:  

Ulica a číslo:  

Mesto:  

PSČ:  

Telefón:  

E-Mail:  

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej  kúpnej zmluvy 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.density.sk 

Číslo objednávky alebo faktúry:  

Zo dňa:  

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):  

 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť): 

plnej hodnoty faktúry za celý obsah objednávky: ☐ 

Časti tovaru z objednávky a to nasledovne:  

 

Platbu za vrátený tovar žiadam vrátiť na číslo účtu IBAN 

(vyplniť IBA v prípade nedostupnosti pôvodnej platobnej 
metódy) 
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Beriem na vedomie, že všetok vrátený tovar musí byť v pôvodne dodanom originálnom stave - to znamená 
nepoškodený, nepoužívaný a všetko príslušenstvo musí byť vrátené spolu s tovarom. Inak má predávajúci 
nárok na náhradu škody a ponížiť vrátenú čiastku o spôsobené náklady. 

Beriem na vedomie, že podľa platných predpisov má kupujúci právo vrátiť tovar v rámci 14 dňovej lehoty. Táto 
lehota slúži na to, aby som tovar mohol rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé v klasickom 
obchode, v potrebnom rozsahu na posúdenie vlastností a funkčnosti tovaru. Toto právo sa však nevzťahuje na 
tovar, ktorý bol využívaný nad rámec účelu lehoty na vrátenie tovaru alebo na poškodený tovar. 

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 
14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo 
nepreukážem zaslanie tohto tovaru. 

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu. 

 

 

V ...................................... Dňa .......................... 

 

 

 

 ................................................. 

 Meno a priezvisko 

 (podpis) 
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