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Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy 

Pokyny na odstúpenie od zmluvy 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ 

Podľa § 7 zákona č.102/2014 O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 
má kupujúci právo odstúpiť od takto uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo 
dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nutné, aby kupujúci 
doručil predávajúcemu list o odstúpení od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar 
objednaný prostredníctvom e-shopu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. 

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu prevádzkovateľa e-shopu: 

ARMYTOP s.r.o. 
Ivana Bukovčana 22 
Bratislava 
841 08 
 
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, ak je 
to možné tak vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude 
vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu ponížiť o sumu 
zodpovedajúcu znehodnoteniu (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). 
 
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia 
oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. 
 
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, kupujúci nemôže odstúpiť od 
zmlúv: 
1.    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 
dní od prevzatia plnenia, 
2.    na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na 
vôli predávajúceho, 
3.    na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, 
ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
4.    na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich 
originálny obal, 
5.    na dodávku novín, periodík, časopisov a kníh 

Kupujúci pri odstúpení od zmluvy poskytne predávajúcemu nepoškodený tovar, fotokópiu dokladu 
o nákupe, list o odstúpení od zmluvy a číslo bankového účtu, na ktorý chce poukázať vrátené peniaze, 
resp. uvedie informáciu či chce predmetnú sumu použiť na ďalší nákup v internetovom obchode 
predávajúceho. 

Môžete použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou podmienkou. 

Ak sú s tovarom poskytnuté darčeky - darovacia zmluva je uzatvorená s podmienkou, že pri odstúpení 
od zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj 
darčeky. 

 
Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy má kupujúci nárok na vrátenie 
zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom v lehote do 14 dní od odstúpenia od 
zmluvy na požadované číslo účtu. 
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 Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 

(vyplňte a zašlite spolu s tovarom len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 

Predávajúci : 

Obchodné meno:    ARMYTOP s.r.o. 
Adresa:      Ivana Bukovčana 22, 84108, Bratislava 
E-mail:      armytop@armytop.com 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru. 

 

1. Číslo faktúry :  

 

2. Dátum prevzatia zásielky :  

 

3. Meno a priezvisko kupujúceho :  

 

4. Dodacia adresa kupujúceho : 

 

5. Číslo bankového účtu, na ktorý si želáte vrátiť peniaze : 

 

6. Dátum : 

 

7. Podpis kupujúceho :  
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