
 

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: .   ............................................................................................... 

 
E-mail: .   ............................................................................................... 

 
IBAN: .    ................................................................................................ 

(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 zmluvy uzatvorenej s podnikateľom 

Obchodné meno: Mgr. Michal Guňa - MOBILPLACE 

reg.: OU Prešov, č. ŽR. 750-40658 

Sídlo: Šrobárova 6565/8, 080 01 Prešov 

IČO: 46 943 200 

DIČ: 108 276 5739 

IČ DPH: SK108 276 5739 

email: info@mobilplace.sk 

tel.: 0918 478 659  

(ďalej len „predávajúci“) 

 
ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa . ............................... a potvrdenia objednávky zo  

 
dňa . ........................... 

 
Týmto vraciam tovar (presný názov tovaru podľa ponuky na www.mobilplace.sk ): 

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

 
zaplatený na základe faktúry č. . ..................................., ktorý mi bol dodaný dňa ............................. ..... 

Tovar som vrátil: 

a) doručením prevádzkovateľovi poštou 
 

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 

mailto:info@mobilplace.sk
http://www.mobilplace.sk/

