
Číslo objednávky* Dátum dodania tovaru* 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

Dolu podpísaný KUPUJÚCI: 

Meno a priezvisko* 

Adresa (ulica a číslo, PSČ, mesto)* 

Telefón E-mail*

TÝMTO ODSTUPUJEM OD KÚPNEJ ZMLUVY 

uzatvorenej s predávajúcim, obchodnou spoločnosťou Premium Advice s. r. o. so sídlom Račianska 88 B, 
831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 119 238, predmetom ktorej bolo zakúpenie 
tovaru/tovarov prostredníctvom internetového obchodu PrimeFit.sk. 

Odstupujem od kupnej zmluvy* 

alebo 

len sčasti a chcem vrátiť tieto produkty (názov tovaru, počet kusov) 

Požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny* 

vrátenie peňazí späť na účet, IBAN 

poštovým poukazom na moju adresu (iba v prípade ak ste za tovar platili pri prebraní – na dobierku) 

, dňa 

podpis kupujúceho 
* Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Vyplnený a podpísaný formulár odošlite na reklamacie@primefit.sk alebo poštou na Premium Advice s. r. o.,
Račianska 88 B, 831 02 Bratislava.

v celom rozsahu (chcem vrátiť všetky produkty) 

mailto:reklamacie@primefit.sk


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

1. Ako spotrebiteľ máte právo na odstúpenie od zmluvy 
 

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou 
dopravcu prevezmete tovar alebo posledný kus z tovarov dodávaných samostatne na základe jednej a tej 
istej objednávky. Lehota začína plynúť až nasledujúci kalendárny deň od prevzatia tovaru (napríklad, ak 
Vám bol tovar dodaný v pondelok, tak 14-dňová lehota začína plynúť až v utorok). 

 
Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť celkom (ak chcete vrátiť všetky dodané tovary) alebo sčasti (ak chcete 
vrátiť len niektoré z dodaných tovarov). Nemôžete však odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sme Vám dodali 
tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (teda tovar, ktorý je určený na okamžitý konzum) 
alebo tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z 
hygienických dôvodov a zároveň ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (v prípade, že narušíte 
ochranný obal, ktorý chráni tovar pred znížením hygienickej alebo zdravotnej kvality, tak tento tovar už 
nebude možné vrátiť z hygienických alebo zdravotných dôvodov). 

 
Vaše právo odstúpiť od kúpnej zmluvy si uplatníte písomne, a to prostredníctvom listu zaslaného na adresu 
predávajúceho alebo e-mailu odoslaného na reklamacie@primefit.sk. K tomuto účelu tiež môžete použiť 
predpripravený formulár, ktorý je dostupný na 1. strane tohto poučenia. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 
zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie 
lehota na odstúpenie od zmluvy (teda podajte na pošte alebo odošlite e-mail najneskôr v posledný deň 14- 
dňovej lehoty). 

 
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste nám uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej 
zmluvy (najmä kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru). Urobíme tak bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 14 dní od doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada platieb 
bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným 
spôsobom platby a tento iný spôsob nie je spoplatnený ďalšími poplatkami. 

 
Upozorňujeme však, že: 
- v prípade nákladov na doručenie Vám vrátime len sumu zodpovedajúcu najlacnejšiemu bežnému 

spôsobu doručenia, ktorý ponúkame (ak ste si zvolili drahší spôsob doručenia), 
- platbu za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu 

alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru (napríklad fotokópia podacieho lístka) 
späť podľa toho, čo nastane skôr. 

 
Po odoslaní oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy máte 14 dní na to, aby ste nám tovar zaslali späť. 
Spolu s tovarom nám doručte fotokópiu daňového dokladu (fotokópiu faktúry) a fotokópiu dokladu, ktorý 
Vám vystavil dopravca pri doručení tovaru, a to na adresu Premium Advice s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 
Bratislava. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty (teda 
najneskôr v posledný deň tejto lehoty). Priame náklady na vrátanie tovaru znášate Vy. To platí aj o priamych 
nákladov za vrátenie tovaru, ktorý nie je možné odoslať poštou. Takéto náklady sa pohybujú spravidla do 10 
EUR. 

 
V prípade Vašej zodpovednosti za škodu vzniknutú na vrátenom tovare zodpovedáte iba za akékoľvek 
zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie 
povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (t. j. máte zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nad rámec bežného 
otvorenia a vyskúšania tovaru). 
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