
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
podľa zákona č. 102/2014 Z.z. 

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy] 

*Nehodiace sa prečiarnite 

     Ak zmluvu uzatvárali viacerí spotrebitelia, tak odstúpenie od zmluvy musia vyplniť, podpísať a poslať 
všetky osoby. Výslovne nestačí iba jeden z nich. 
     Tento formulár na odstúpenie od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu: WMS, s.r.o., Veľký 
diel 4244/24, 010 01 Žilina, alebo na e-mail: info@ispot.sk. 

Dátum vyplnenia odstúpenia od zmluvy .................................................... 

Podpis spotrebiteľa .................................................... 

Komu: 
WMS, s.r.o. 
IČO: 36 690 236, DIČ: 2022262792, IČ DPH: SK2022262792 
Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74382/L

Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy, ktorej predmetom bolo 
(popis):

Dátum objednania / dátum prijatia / dátum uzatvorenia zmluvy*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*:

Adresa a kontakt (telefón alebo e-mail) na spotrebiteľa / spotrebiteľov*:

Peniaze žiadam vrátiť na účet IBAN 
(iba ak spotrebiteľ zaplatil akúkoľvek sumu na základe zmluvy):

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* 
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):



POUČENIE – odstúpenie od kúpnej zmluvy  
1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona v lehote 14 dní od prevzatia 

tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na 
hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona. 

2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v 
klasickom „kamennom” obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky 
časti objednaného tovaru, alebo ak sa 

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru. 
4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 
5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou / e-mailovou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k 

odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu obchodných 
podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané 
predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 zákona. 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej 
zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už 
prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, je 
spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným písomným vyhlásením. 

7. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej 
kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy 
okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy 
poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

8. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť 
na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, 
ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa 
považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

9. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v 
originálnom obale a nepoužívaný. 

10. Predávajúci odporúča tovar poistiť pri jeho vrátení prostredníctvom doručovateľa. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. 
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť 
kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie 
a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je 
doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne 
osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

11. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak 
predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona. 

12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec 
zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si 
predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona. 

13. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s 
kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. 

14. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa 
kupujúci uhradiť predávajúcemu: 

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške 
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre 

pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi 
kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

15. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom 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, (g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom 
ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, (h) 
vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a 
zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli 
uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, (i) predaj zvukových 
záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak 
spotrebiteľ tento obal rozbalil, (j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh 
nedodávaných v ochrannom obale, (k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom 
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa 
predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, (l) poskytovanie elektronického obsahu inak 
ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho 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.


