
 

Poučenie o právach a povinnostiach pri odstúpení od zmluvy 
v zmysle § 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 predpisov 

 

Práva a povinnosti spotrebiteľa 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia zásielky a v tom istom termíne zaslať 
tovar späť alebo ho osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby odovzdať predávajúcemu. 

 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Po tomto termíne už 
nie je možné odstúpiť od zmluvy. Lehota 14 dní sa vzťahuje na kanistre a spout. Na ostatný tovar a 
služby sa vzťahuje zákonom stanovená lehota (zvyčajne 14 dní). 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je nutné nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť 
od tejto zmluvy záväzným vyhlásením (dostupným formulárom) na adresu: 

Distribučná agentúra AD REM (adblue-shop.sk) 
Mánesovo námestie 6 
851 01 Bratislava  

Mobil: 02/44451848 (Po. - Pia. od 8:30 do 16:00 hod.) 
Mail: info@adblue-shop.sk 

Vyplnený formulár prosím zašlite spolu s tovarom a dokladom (faktúra alebo pokladničný blok) na 
uvedenú adresu. 

Na tento účel je dostupný formulár na odstúpenie od zmluvy na našej internetovej stránke 
http://www.adblue-shop.sk/odstupenie-od-zmluvy/. Vrátiť možno len nepoškodený tovar 
(v pôvodnom neporušenom stave a obale). 

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (poštovné) 
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a odchodných 
podmienok predávajúceho zverejnených na internetovej stránke www.adblue-shop.sk 

 

Práva a povinnosti predávajúceho 

Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom 
okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky 
časti objednaného tovaru. 

Predávajúci je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  
tovaru spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy  vrátiť spotrebiteľovi platby, ktoré od neho prijal na 
základe zmluvy okrem nákladov na dodanie tovaru (poštovného a iných nákladov a poplatkov). 

 



 

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 

Spotrebiteľ (kupujúci): 

Meno, priezvisko, titul*:   
 
Adresa*:      
 
Telefónne číslo*:    
 
Mailová adresa:   
 
Bankové spojenie*:   
    (ďalej len „spotrebiteľ“) 

Týmto odstupujem od zmluvy uzatvorenej na diaľku s predávajúcim: 

Fakturačná adresa: 
Peter Skubák - AD REM 
Švabinského 16 
851 01 Bratislava  
IČO: 11782889 
DIČ: 1020183142 
IČ DPH: SK1020183142  
Bankové spojenie (SLSP): 
SK8909000000000011600765 IBASKBX  

 
Korešpondenčná adresa: 

Distribučná agentúra AD REM 
Mánesovo námestie 6 
851 01 Bratislava  

Mobil: 02/44451848 
(Po. - Pia. od 8:30 do 16:00 hod.) 
e-mail: info@adlbue-shop.sk

 
ktorá vznikla na základe objednávky* č.                      , faktúra č.  
 
Tovar vraciam*:  osobne 
   poštou (adresa: AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava) 
Popis vracaného tovaru (názov a počet kusov)*: 
 
 
 
 
 

dôvod vrátenia:   
 

 
V     dňa*    _______________________ 
             podpis* 

*označené polia sú povinné                                                                Tento formulár bol vytvorený internetovým obchodom adblue-shop.sk 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


