
 

 

FORMULÁR NA VÝMENU TOVARU/ODSTÚPENIE OD ZMLUVY DO 14 DNÍ 

 

Meno a priezvisko, titul:  

Adresa bydliska/trvalého pobytu:  

Tel. č.:  

E-mailová adresa:  

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“) 

Spotrebiteľ týmto vymieňa tovar zakúpený u predávajúceho: INI sportswear, s. r. o., so sídlom 
Cintorínska 12, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 54 412 820, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 159587/B (ďalej len 
ako „predávajúci“), v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, a to výlučne len z dôvodu nesediacej 
veľkosti tovaru, za rovnaký tovar inej, nižšie uvedenej veľkosti (tovar nie je možné vymeniť z iných 
dôvodov, ako je napr. farba, prípadné poškodenie tovaru a iné). 

Tovar k vráteniu: 

Číslo objednávky a faktúry:  

Dátum objednania:  

Dátum prevzatia tovaru:  

Označenie vráteného tovaru (názov 

a kód): 

 

Veľkosť tovaru:  

Kúpna cena tovaru:  

 

Novo objednaný tovar: 

Označenie nového tovaru (názov 
a kód): 

 

Veľkosť tovaru:  

 

 



 

 

Kúpna cena tovaru sa spotrebiteľovi nevracia z dôvodu výmeny tovaru za nový tovar. Na základe vrátenia 

tovaru dochádza k objednaniu rovnakého tovaru len inej veľkosti. 

V prípade, ak sa zvýši cena vymieňaného tovaru, o tejto skutočnosti bude predávajúci informovať 

spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ nebude súhlasiť s výmenou tovaru vo vyššej sume, má právo na odstúpenie od 

zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom mu bude predávajúcim vrátená pôvodná suma tovaru. 

Spotrebiteľovi v súvislosti s výmenou tovaru nevznikajú žiadne ďalšie náklady v prípade, ak sa vymieňaný 

tovar doručuje prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., a to pri prvej výmene tovaru. 

V prípade, ak sa spotrebiteľ rozhodne vrátiť tovar prostredníctvom inej prepravnej spoločnosti/kuriéra, 

náklady na vrátenie tovaru si hradí sám. 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa:  

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty 

tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania 

potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

Výmenou tovaru zo strany spotrebiteľa nie je dotknuté jeho zákonné právo na odstúpenie od 

kúpnej zmluvy v zmysle § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

 

 

Dátum: ......................................    Podpis: ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


