
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar z objednávky alebo faktúry číslo:

…..............................................................................................................................................................................…...

Dátum objednania/dátum prevzatia tovaru:   ….............................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa:  …............................................................................................................................…

Adresa spotrebiteľa:  …..............................................................................................................................................…

Číslo účtu:  …………………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):  …...............................................................

Dátum: …....................................

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpení od zmluvy.
1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
Máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa zaplatenia a prevzatia tovaru.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte jednoznačným vyhlásením.
Napríklad listom zaslaným poštou na adresu sídla firmy alebo e-mailom na axdata@axdata.sk.
Na tento účel  môžete použiť tento formulár.
2. Dôsledky  odstúpenia od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu za tovar vrátane nákladov na doručenie.
To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný spôsob prepravy, ako je najlacnejší bežný 
spôsob doručenia, ktorý ponúkame. /§9 ods.3 Zákona č.102/2014 Z.z/.
Platba Vám bude vrátená do 14 dní  odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od 
zmluvy a bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu./ §10 ods.3 Zákona č.102/
2014 Z.z./

Ak kupujúci odstúpi od  kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu 
podľa Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na 
základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a to podľa §10 ods.3.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s 
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru./§10 ods.4 /

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 skutoč-
nej výške

           b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvod-
ného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

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


