
ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 
Kupujúci: 
 
Meno a priezvisko:      __________________________________________________ 
 
Bydlisko:    ___________________________________________________________ 
 
Telefón:     __________________  Email:     _________________________________  
 
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim: 
Obchodné meno:  Fines, a.s. 

Sídlo:    Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 

IČO:     37 59 7345 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina. Vložka číslo: 10351/L-Zbl, Oddiel: Sa,  
 
E-mailový kontakt: eshop@fines.sk 
 
týkajúcej sa produktu: 
 
____________________________________________________________________ 
 
Dátum objednania:           ______________________________________________ 
Číslo objednávky:            ______________________________________________ 
Číslo faktúry:            ______________________________________________ 
 
Dôvod vrátenia produktu (nepovinné):  
  

 Produkt mi nevyhovuje   
 Našiel/našla som lacnejší  
 Iný dôvod:  

 
____________________________________________________________________ 
 
Kúpna cena má byť vrátená  prevodom na bankový účet číslo:  
IBAN:  
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Miesto:       ____________________             Dátum:     ______________________ 
 
 
 
 
 
___________________________ 
         podpis spotrebiteľa  

36 405 965  



                               Výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok 
 
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 
    9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti 

tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil 
výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností 
predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri 
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar 
zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v 
internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a 
vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o 
odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim. 

    9.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru 
podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 
zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). 

    9.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje 
informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. 

    9.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára 
umiestneného na stránke www.fines.sk v sekcii reklamácie - odstúpenie od zmluvy 

    9.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných 
podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu 
tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú 
adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s 
príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v 
originálnom obale vo forme poistenej zásielky. 

    9.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, 
nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci 
kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo 
je časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru 
predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 

    9.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu  tovar, ktorý je použitý nad rámec 
zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru alebo je z tohto dôvodu 
poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú 
v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho 
zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň 
používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní od 
doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným 
prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty 
tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy 
podľa § 3 ods. 1 písm. h). 

    9.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré 
kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží 
predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s 
objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne 
nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol chybný. Za tovar plne zodpovedajúci 
kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je 
uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. 

    9.9. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa nepovažujú náklady na 
uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil 
návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku 
predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej 
stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou. 

    9.10. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4. a 9.5. týchto všeobecných 
obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je 
povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s 
odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. 

9.11.     Adresa pre vrátenie tovaru dodávateľovi je  FINES, a.s., Dolné Rudiny 1, 010 01, Žilina, SK 


