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Formulár na odstúpenie od zmluvy 
Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy. Doručte ho osobne spolu s tovarom 
a dokladom o kúpe tovaru, alebo ho zašlite kuriérom či poštou spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru vo 
forme poistenej zásielky na adresu prevádzky spoločnosti Activa Slovakia s.r.o.: Mokráň záhon 4, 821 04 
Bratislava. 
 
 
Vážená spoločnosť,  
 
týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou, predmetom ktorej bolo 
dodanie tovaru: ............................................................................................................................................... 
poskytnutie služby: ......................................................................................................................................... 
(ďalej aj „zmluva“).  
 
Od zmluvy odstupujem v zákonnej lehote 14 dní na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade  
so zákonom 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. 
 
 
Kupujúci:          
Meno a priezvisko:   .................................................................    
Ulica a číslo:    .................................................................    
Mesto:      .................................................................    
PSČ:     .................................................................   
Telefón:     .................................................................    
E-mail:     .................................................................   
Dátum objednania tovaru:   .................................................................  
Číslo objednávky:   ................................................................. 
Dátum prevzatia tovaru:   ................................................................. 
Číslo dodacieho listu:   .................................................................   
Číslo faktúry:     ................................................................. 
Dôvod odstúpenia od zmluvy:   ................................................................. 
 
 
Žiadam o vrátenie: 

plnej hodnoty faktúry (bez poplatkov za dopravu či platbu na dobierku)  
čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy),  

 
Vyplňte kód a názov vráteného tovaru, počet kusov a cenu tovaru (vyplňte iba ak vraciate len časť tovaru z 
faktúry)  
 
Kód / obj. číslo tovaru               Názov tovaru    Počet KS          Cena s DPH 
v tvare XXXX/XXXXXXX 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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Požadovaná hodnota k vráteniu v EUR : ................................................................. 
Bankový účet zákazníka IBAN:   ................................................................. 
 
 
 
 
V ........................................., dňa ......................  
 
 
 
 
.................................................  
(vlastnoručný podpis zákazníka)  
 
 
 
POUČENIE: 

Formulár na odstúpenie od zmluvy doručte osobne spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru, alebo ho na 
vlastné náklady zašlite spolu tovarom a dokladom o kúpe tovaru kuriérom či poštou vo forme poistenej zásielky 
na adresu prevádzky spoločnosti Activa Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava. Kupujúci je na vlastné 
náklady povinný s odstúpením od kúpnej zmluvy zároveň doručiť spoločnosti ACTIVA kompletný nepoškodený 
nepoužitý a nerozbalený tovar spolu s kompletným príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného 
listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. Na základe požiadavky kupujúceho môže spoločnosť 
ACTIVA zaistiť odvoz vráteného tovaru za poplatok 8 EUR s DPH. Zásielky na dobierku spoločnosť ACTIVA 
nepreberá. 

Spoločnosť ACTIVA je oprávnená preskúmať tovar vrátený kupujúcim za účelom zistenia, či nebol vrátený tovar 
poškodený, použitý, opotrebený, či čiastočne spotrebovaný a to v lehote do 5 dní odo dňa obdržania vráteného 
tovaru zo strany kupujúceho. V prípade, že je vrátený tovar v poriadku, spoločnosť ACTIVA vráti kupujúcemu už 
zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a 
doručenia tovaru do spoločnosti ACTIVA bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim 
v tomto formulári. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu za tovar spoločnosti ACTIVA nezaplatil, bude kupujúcemu 
vystavený dobropis a vzájomný zápočet pohľadávok. Spoločnosť ACTIVA nevracia kupujúcemu cenu zaplatenú za 
doručenie tovaru či za platbu na dobierku.  

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí spoločnosti ACTIVA tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo 
neúplný, má spoločnosť ACTIVA nárok na náhradu škody vo výške hodnoty chýbajúceho tovaru, opravy tovaru a 
uvedenia tovaru do pôvodného stavu. 

Odstúpenie od zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ACTIVA pre koncových 
zákazníkov a prísl. právnymi ustanoveniami platnými v Slovenskej republike.  
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