
Formulár na odstúpenie od zmluvy 

 

        Predávajúci: 
Kirundo k.s. 

Prešovská 39/A 

  821 08  Bratislava  

IČO: 52 145 123 

IČ DPH: SK2120907173 

Týmto Vám oznamujem/e, že odstupujem/e od zmluvy na tovar zakúpený 
prostredníctvom www.goriffee.com v nasledovnom rozsahu: 

Číslo objednávky:  

Dátum objednania: 
 

Opis tovaru: 

 

 

Údaje kupujúceho: 

Meno a priezvisko 
(Obchodné meno): 

 

Adresa bydliska 
(Sídlo spoločnosti): 

 

IČO: 
 

 

Dátum:  Podpis:  

 

 

* Všetky údaje sú povinné (v prípade fyzickej osoby nie je povinnosť vyplniť IČO) 

Spotrebiteľ si môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže v zmysle zákona o ochrane 

spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. uplatniť do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Po tejto 

lehote nie je predávajúci povinný žiadosti na odstúpenie od zmluvy vyhovieť. 



Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy 
1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v 

lehote 14 dní odo dňa: 

a. kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu 

prevezme tovar; 

b. kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu 

prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v 

jednej objednávke dodávajú oddelene (postupne). 

2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na 

odstúpenie od zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu. 

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom 

rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením predávajúceho v 

listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva 

uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí 

akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho 

vôľu odstúpiť od zmluvy Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár 

na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a 

ktorý je aj prílohou týchto VOP. 

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašlete oznámenie o 

uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na 

odstúpenie od zmluvy. 

5. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil 

v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena tovaru vrátane nákladov na dopravu, 

dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné 

náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob 

doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie 

rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na 

najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú 

spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy 

bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada 

bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak 

spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania 

akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

6. Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru 

späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho 

zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť 

alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa 

uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je 

tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie 

tovaru znáša spotrebiteľ. 

7. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku 

zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a 

funkčnosti tovaru. 

8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru 

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 



9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom 

spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že 

vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom 

poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

b. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien 

na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže 

dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, 

tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného 

spotrebiteľa, 

d. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

e. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z 

dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný 

obal bol po dodaní porušený, 

f. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní 

neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. 


