
 
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(formulár vyplňte a doručte ho osobne spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru, alebo ho zašlite spolu 
s tovarom a dokladom o kúpe tovaru na nižšie uvedené miesto doručenia, resp. adresu v prípade, že si želáte od 

zmluvy odstúpiť) 

adresa pre doručenie FORMULÁRA a pre vrátenie tovaru: 
ELIT SLOVAKIA s.r.o. 
pobočka .................................................. (doplň mesto) 
.................................................................(ulica a číslo) 
.................................................................(PSČ a mesto) 
(prosím vyplňte adresu pobočky, na ktorej ste registrovaný prípadne ktorá je 

najbližšie k Vášmu miestu bydliska, zoznam pobočiek ELIT nájdete na 

https://www.elit.sk/kontakty/pobocky.html  

 

Vážená spoločnosť, 
 
týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou, predmetom ktorej bolo 
dodanie tovaru*: ............................................................................................................................................... 
poskytnutie služby**: ....................................................................................................................................... 
(ďalej aj „zmluva“).  
 
Od zmluvy odstupujem v zákonnej lehote 14 dní na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade 
so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 
uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
Dátum objednania tovaru     : ................................................................. 
Dátum prevzatia tovaru     : ................................................................. 
Číslo faktúry, ktorou bol tovar fakturovaný   : číslo: ........................................................ 
Žiadam o vrátenie*** 
            plnej hodnoty faktúry 
           čiastočnej hodnoty faktúry ak je len určitá časť z tovarov predmetom odstúpenia od zmluvy 

názov vráteného tovaru a počet kusov (vyplňte iba ak vraciate len časť tovaru z faktúry)  
 ................................................................ 

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

................................................................ 
 Požadovaná hodnota k vráteniu   : .............................. EUR 
 
 
Meno a priezvisko zákazníka    : ................................................................. 
Adresa zákazníka     : ................................................................. 
Bankový účet zákazníka (pre prípad vrátenia finančných plnení) : IBAN ........................................................ 
Telefónne číslo                                                                :             ................................................................. 
e-mail                                                                                         : ................................................................. 
 
V ........................................., dňa ...................... 
 
................................................. 
(vlastnoručný podpis zákazníka) 
Formulár na odstúpenie od zmluvy doručte osobne spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru, alebo ho 
zašlite spolu s takýmto tovarom a dokladom o kúpe tovaru poštou na adresu pobočky ELIT, na ktorej ste 
registrovaný alebo ktorá je najbližšie k Vášmu bydlisku (zoznam pobočiek nájdete na 

 

 



https://www.elit.sk/kontakty/pobocky.html. Formulár môžete zaslať aj prostredníctvom e-mailu na e-
mailovú adresu: elit@elit.sk . Tovar je potrebné vrátiť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v 
akom Vám bol dodaný a v pôvodnom obale pokiaľ je to možné, inak zodpovedáte za zníženie hodnoty 
tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania 
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
 

* prosím doplňte, aký tovar Vám bol dodaný 
** prosím doplňte, aké služby Vám boli poskytnuté (ak neboli žiadne, nie je potrebné vyplniť)  
*** prosím vyznačte krížikom, či žiadate o vrátenie celej hodnoty faktúry alebo o vrátenie čiastočnej hodnoty faktúry 
 
 


