
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD 
ZMLUVY 

 

Právo na odstúpenie od zmluvy. 

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na 

odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy (t.j. odo dňa doručenia 

tovaru). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí 

odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, alebo e-

mailom) na adrese Mgr. Helena Roglová, Hlaváčiková 20, 841 05 Bratislava, tel.: 

+421915730825,emailová adresa: info@aqx.sk  Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať 

vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý sme Vám zaslali a nájdete ho aj na našej 

stránke www.aqx.sk  Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám 

bezodkladne potvrdíme e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete 

oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na 

odstúpenie od zmluvy. 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy.  

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím 

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na 

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob 

doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, nie 

však skôr, ako nám tovar bude doručený. Tovar kupujúci vráti nepoužitý, úplný, čistý, s 

kompletnou dokumentáciou vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar 

prevzal. V opačnom prípade Vám môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu 

zodpovedajúcu čiastku.  Priame náklady na doručenie tovaru znášate Vy. Platba bude 

uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili 

s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pri platbe na 

dobierku nám zašlite číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré máme zaslať platbu. Tovar nám 

zašlite na adresu: Mgr. Helena Roglová, Hlaváčiková 20, 841 05 Bratislava. Spotrebiteľ je 

zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným 

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

www.aqx.sk  


