
Príloha č. 1 – Formulár k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy 

 

Reklamácia č: ............................    Objednávka č.: ............................ 

 

Meno a Priezvisko: 
..................................................................................................................... 

Adresa: ...................................................................................................................................... 

Kontakt: ...................................................................................................................................... 

Dátum: ....................................................................................................................................... 

 

 

Týmto, ako spotrebiteľ, podľa ustanovenia § 8 ods. 1 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, 

 

spoločnosti TrustWorthy Investment SK a.s., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 
Bratislava, IČO: 47 226 269, DIČ: 2023815794 zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5805/B, e - mail: info@twisk.sk, telefón: (+420) 
226 004 130, 

 

oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy Tovaru. 

 

 

V ............................ dňa ............................ 

 

Podpis: ............................ 

 

Poučenie: 

 
1. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa článku V. Obchodných podmienok môže jedine Spotrebiteľ. Fyzické osoby – podnikatelia 

a právnické osoby, ktoré konajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti nie sú podľa ustanovenia § 2 písm. a) Zákona o ochrane 
spotrebiteľa považované za Spotrebiteľov. 

2. Spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 6 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy 
na kúpu Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť 
počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. investičné drahé kovy, diamanty, mince a medaily. Takýto Tovar nie je možné 
vrátiť, Spotrebiteľ však môže Predávajúcemu ponúknuť takýto Tovar k spätnému odkúpeniu, pričom Predávajúci nie je povinný takúto 
ponuku prijať.  

3. Od Kúpnej zmluvy na Tovar, na ktorý sa nevzťahuje článok V. bod 1 týchto Obchodných podmienok môže Spotrebiteľ odstúpiť bez 
uvedenia dôvodu do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia Tovaru, a to oznámením doručeným na adresu sídla alebo e-mailovú 
adresu Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú pokiaľ Spotrebiteľ oznámenie odošle 
najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie. V prípade, že medzitým už došlo k doručeniu Tovaru, Spotrebiteľ spolu s písomným 
odstúpením od kúpnej zmluvy doručí aj Tovar. 

4. Spotrebiteľ je na odstúpenie od Kúpnej zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. V 
prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla 
Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatnil. 

5. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy podľa článku V. bod 1 týchto Obchodných podmienok znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a 
to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty. 

6. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, 
dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo počas používania v lehote na odstúpenie podľa článku V. bod 
1 týchto Obchodných podmienok, zodpovedá Spotrebiteľ. 

7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa článku V. bod 1 týchto Obchodných podmienok vráti 
Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od Kúpnej zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa 
predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim 
nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ 
preukáže, že mu Tovar zaslal späť. 


