
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (§7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.) 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od uzavretej zmluvy) 

Obchodné meno  : NOBLESE-EU s.r.o. 

Sídlo   : Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca, Slovenská republika 

IČO   : 54 360 382 
zápis v reg.  : Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 78871/L 

E-mail.    : info@noblese.sk 

Tel.   : +421233070679 
 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento tovar/od 

zmluvy o poskytnutí tejto služby* :  

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

– Dátum objednania/dátum prijatia-dodania* ................................................................................. 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ............................................................................. 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ............................................................................................... 

- kúpnu cenu žiadam vrátiť na účet IBAN : 

                        

 

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

 

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

 

 

– Dátum .............. 

 

 

---------------------------------------------------------- 

* Nehodiace sa prečiarknite. 

 

 

 

 

 

Príloha : poučenie 



POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 Právo na odstúpenie od zmluvy 

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s 

výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto 

zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese : 

Čierne 648, 023 13 Čierne, Slovenská republika  alebo cez e-mailovú správu na adresu 

reklamacie@noblese.sk 

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné 

jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky 

(www.noblese.sk). Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na 

trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). 

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie 

od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní od 

odstúpenia Predávajúcemu vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno 

vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. 

  Dôsledky odstúpenia od zmluvy – viď Obchodné podmienky (ktoré majú prednosť pred týmto 

poučením, dostupné na stránke a zasielané vždy aj s potvrdením objednávky) 

 

Upozornenie ! 

 

Podľa čl. 6 ods. b) Obchodných podmienok (§ 7 ods. 6 zákona o obchode na diaľku 102/2014 Z.z.): 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (§7 ods. 1 zák. 102/2014), predmetom ktorej je 

i) 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, 

ii) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo 

tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,  

iii) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

iv)  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,  

v) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

vi) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového 

softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,  

vii) 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. 

 Právo Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy v  iných zákonom odôvodnených prípadoch týmto nie je 

dotknuté. 


