
 
 

Odstúpenie od zmluvy 
v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na 

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
 
Meno, priezvisko, titul:  .............................................................................................. 
 
 
Adresa:                         .............................................................................................. 
 
 
Telefónne číslo:            ............................................................................................... 
 
 
Mail:                              ............................................................................................... 

(ďalej len „spotrebiteľ“) 
 
Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy 
uzatvorenej s podnikateľom 
 
Obchodné meno:                        Martin Ušák - MAUS 
reg.:                                            zap.v Živnostenskom registri OÚ Senec, č. živnostenského registra 250-35508 
Sídlo:                                          Astrová 18, 900 43 Kalinkovo 
Adresa pre vrátenie tovaru:     Astrová 18, 900 43 Kalinkovo 
IČO:                                            47 892 919 
DIČ:                                            1084829911 
email:                                          info@premobily.sk 
tel.:                                             +421 910 600 888 

         (ďalej len „predávajúci“), 
 

 
ktorá vznikla na základe mojej objednávky č.: ..................................... . 
 
Týmto vraciam tovar (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.premobily.sk): 
 
.........................................................................................................................................................................................., 
 
ktorý mi bol dodaný dňa ...................................... 
 
IBAN č. účtu, na ktorý mi budú vrátené peniaze: ................................................................................................ 
 

Tovar som vrátil doručením prevádzkovateľovi na adresu: Martin Ušák - MAUS, Astrová 18, 900 43 Kalinkovo. 

 
 
Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie 
zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie 
vlastností a funkčnosti tovaru.  
Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým 
spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.  
Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.  
 
 
 
 
 
 
V ........................................, dňa ....................................                                         ............................................ 
                                                                                                                                        podpis spotrebiteľa 


