
Formulár na odstúpenie od zmluvy                         (vyplňte a zašlite tento formulár len,  
                v prípade že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Meno spotrebiteľa:

Adresa: Telefon: e-mail:

Číslo objednávky/faktúry:

Prodejce:

Český velkoobchod s.r.o.
Albatrosová 286. 252 42, Jesenice u Prahy 
IČ: 24823694    DIČ: CZ24823694

Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Praha, Oddiel: C, 
Vložka č. 177668

Místo (město), dne:

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy 

Vážení,
dňa      som vo vašom e-shope www.Digital24.sk zakúpil výrobok          
(identifikácia tovaru) . Dátum prijatia 
Týmto oznamujem/oznamujeme , že odstupujem/odstupujeme od kúpnej zmluvy.
Tovar vám posielam späť v samostatnej zásielke, zároveň vás žiadam o poukázanie kúpnej ceny vo výške   
    eur a           eur za poštovné v prospech môjho
 bankového účtu č.      , najneskôr do 14 kalendárnych dní od
doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej 
predmetom sú:
- 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, jedná sa napr. o tento sortiment: zubné kefky, epilátory, holiace 
strojčeky a ďalšie výrobky z kategórie starostlivosť o telo.
- Možnosť vrátenia výrobku v lehote 14 dní sa vzťahuje iba na kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi. V prípade predaja 
osobe, ktorá je podnikateľom a uzatvára zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tento nárok zo zákona nevzniká a 
nemá možnosť vrátiť výrobok v lehote 14 dní.
- V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, 
zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho 
zákonníka v skutočnej výške.

Podpis:

(Nezabudnite priložiť faktúru) 

Poznamka:

Dátum:

Aktuálny zoznam adries, kde 
môžete posielať tovar, nájdete 
na našich webových stránkach:
https://www.digital24.sk/
vratenie-tovaru/
Prosím, nezabudnite na balík 
napísať ID nášho internetového 
obchodu ID: 93981789.

https://www.digital24.sk/vratenie-tovaru/
https://www.digital24.sk/vratenie-tovaru/

