
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Podľa zákona č.102/2014 Z. z. §7 spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na
diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 kalendárnych dni odo dňa

prevzatia tovaru

Predávajúci

malinyJAM s.r.o
Hliníky 52

919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 51414554, DIČ: 2120682817

IBAN: SK30 8330 0000 0026 0138 6681  
zápís v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, 

vložka č.: 41577/T

Kupujúci

Meno, priezvisko:
ulica, číslo:
PSČ, mesto:
tel.kontakt:                                             e-mail:

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy, kde predmet zmluvy bol zakúpený na
internetovej stránke www.malinyjam.sk 

1. objednávka zo dňa:
2. číslo faktúry:
3. deň prevzatia tovaru:
4. tovar bol uhradený: 
    a) dobierkou
    b) bankovým prevodom z čísla účtu (IBAN): 
                                                               SWIFT:
5. žiadam o vrátenie:
    a) plnej hodnoty faktúry – predmetom odstúpenia od zmluvy je všetok tovar
    b) časti hodnoty faktúry – predmetom odstúpenia od zmluvy je časť z tovarov
6. výška požadovanej sumy vrátenia: 

V …................... dňa.........................     podpis žiadateľa:
Povinnosti kupujúceho: Kupujúci je povinný zaslať originál faktúru, príp. kópiu ústrižku od doručovateľa, ktorá mu 
bola doručená spolu s tovarom. Podľa §10 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z. kupujúci je povinný do 14 dní odo dňa 
odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť. Ak je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave, zákazník je povinný 
nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Dôkazné bremeno na odstúpenie od 
zmluvy znáša spotrebiteľ. 
Povinnosti predávajúceho: Predávajúci do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti 
spotrebiteľovi platbu vrátane nákladov za dopravu, dodanie, poštovné. Avšak predávajúci nemusí vrátiť peniaze skôr 
než je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže jeho zaslanie. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu rovnakým 
spôsobom, aký použil pri svojej platbe. Ak sa za tovar zaplatilo dobierkou, požadovaná suma bude vrátená poštovým 
poukazom.

 
Poznámky predávajúceho                                                  Interné číslo odstúpenia:
Dátum podania odstúpenia:
Dátum doručenia odstúpenia:                                               Dátum doručenia tovaru:
Dátum vrátenia platby:                                                         Vybavil: 

http://www.malinyjam.sk/

