
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Spotrebiteľ

 Meno a priezvisko

 Adresa

 Telefón E-mail  

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy nižšie špecifikovaného tovaru.

Dátum objednania Číslo objednávky 

Vrátený tovar

Tovar by mal byť vrátený kompletný, najlepšie v pôvodnom obale. Nesmú javiť známky opotrebenia či poškodenia. V prípade 
opotrebenia alebo poškodenia bude čiastka za tovar znížená o náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Spôsob vrátenia platby

   Platil/a som objednávku platobnou kartou, čiastku vrátiť späť na kartu - nie je potrebné vyplňovať číslo účtu.

   Platil/a som objednávku na dobierku alebo prevodom, čiastku vrátiť na účet číslo (IBAN):                   

Pokiaľ potrebujete tovar vymeniť (napr. nevyhovujúca veľkosť oblečenia), prosím, vytvorte si novú objednávku na 
požadovaný tovar. Je to najrýchlejší spôsob bez čakania.
Sumu za vrátený tovar uvedený v tomto formulári Vám vrátime bez odkladu, najneskôr do 14 dní.

V   Dňa                     V    Dňa  

                      Podpis spotrebiteľa                         Za ArmaPro s.r.o. prebral
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Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

Pri zmluve na dodanie tovaru alebo služieb uzavretých so spoločnosťou ArmaPro s.r.o., so sídlom Pardubice, 
Bartoňova 925, 53012 Pardubice, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C 33351 vedená 
na Krajskom súde v Hradci Králové, IČO 02 s.r.o.“ alebo „predávajúci“) dištančným spôsobom (na diaľku, a teda 
najmä prostredníctvom internetového obchodu), ďalej tiež len „zmluva“, môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom 
(ďalej tiež len „kupujúci“) odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez 
ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonania platby.

Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a 
funkčnosťou tovaru. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od 
zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy písomne 
informovať formou jednostranného právneho jednania predávajúceho (písomne, alebo emailom na 
shop@airsoftpro.cz). Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je 
vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu alebo číslo objednávky/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený 
spôsob vrátenia tovaru.

Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo 
Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (iba 
ak je vrátená kompletná objednávka a okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného 
spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Platbu však vrátime 
až po obdržaní vráteného tovaru, alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade, že bude vrátená čiastka za tovar a objednávku ste uhradili platobnou kartou alebo PayPalom, bude 
čiastka vrátená späť na platobnú kartu alebo PayPal. Pokiaľ bola objednávka uhradená iným spôsobom (prevodom 
alebo dobierkou), je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý sa čiastka má vrátiť.

Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť 
známky opotrebenia či poškodenia. V prípade opotrebenia alebo poškodenia bude čiastka za tovar znížená o naše 
náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci (spotrebiteľ).

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý 
je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
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