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Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy 

 
V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár: 

- poštou na adresu prevádzky: MEGI Svet Pečenia s.r.o., Štefánikova 50, 94903 Nitra, alebo 

- e-mailom na: megi@megi.sk.  
 

Kupujúci - spotrebiteľ 

Meno a priezvisko, 
titul:...................................................................................................................................................... 

Adresa bydliska:................................................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................... 

Telefón:  ................................................................................................................................................. 

E-mail:  ................................................................................................................................................. 
 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s 
 
Predávajúci :  
Názov spoločnosti: MEGI Svet Pečenia s.r.o. 
Ulica a číslo: Pažiť 202 
Mesto a PSČ: Veľké Zálužie 95135 
Štát: Slovenská republika 
IČ: 45882916 
DIČ: SK2023133739 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2927847118/1100 
IBAN: SK7711000000002927847118, SWIFT/BIC: TATRSKBX 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27747/N 
 
 

 
Číslo pokladničného dokladu / faktúry: ............................................................................................. 

Číslo objednávky: ............................................................................................................................... 

Dátum predaja:.................................................................................................................................... 
 
Označenie vráteného tovaru:  
 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 
 

Dôvod vrátenia tovaru: 
 
       Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje         Našiel/našla som lacnejší                
 
       Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:   
 
       iný dôvod: 
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Kúpna cena má byť vrátená: 

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN  

S K                       

 
 
 
 
......................................................................................................... 
Dátum a podpis kupujúceho – spotrebiteľa 

 

 
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy 
alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 
 
V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na 
odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. 
  
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel 
môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. 
  
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na 
odstúpenie 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. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na Váš účet. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s 
predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
  
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. 
 
Ako zásielku pripraviť 
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o 
kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu 
pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho 
uviesť) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. Zásielku posielate na vlastné náklady. 
 

 


