
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU 
(prosíme o vyplnenie a zaslanie tohto formuláru len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 
Meno, priezvisko:  
__________________________________________________________________________________________ 
Adresa:  
__________________________________________________________________________________________ 
Telefónne číslo/ email:  
__________________________________________________________________________________________ 
(ďalej len ako „kupujúci“) týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 
Z.z. v znení 
neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou TOKAJ MACIK WINERY s r.o., Medzipivničná 
174, 076 82 Malá Tŕňa; 
IČO: 36 200 905, DIČ: 2021521139, IČ DPH: SK2021521139 (ďalej len ako „predávajúci“). 
Kupujúci týmto vracia predávajúcemu v lehote do 14 dní od prijatia zásielky zakúpené výrobky podľa nižšie 
uvedených údajov: 
Číslo objednávky a faktúry:  
__________________________________________________________________________________________ 
Dátum objednania (vystavenia faktúry):  
__________________________________________________________________________________________ 
Dátum prijatia tovaru:  
__________________________________________________________________________________________ 
Názov tovaru:. 
__________________________________________________________________________________________ 
Počet kusov:  
__________________________________________________________________________________________ 
Požadujem vrátenie plnej sumy /predmetom odstúpenia od zmluvy je kompletný fakturovaný tovar/: 
__________________________________________________________________________________________ 
Požadujem vrátenie čiastočnej sumy /len určitá časť tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy/:  
__________________________________________________________________________________________ 
Požadovaná hodnota k vráteniu je:  
__________________________________________________________________________________________ 
Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho prepravnou službou: 
__________________________________________________________________________________________ 
Dôvod vrátenia (nepovinný údaj, slúži len na skvalitnenie našich služieb a jeho neuvedenie nemá vplyv na Vaše 
odstúpenie): 
__________________________________________________________________________________________ 
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet IBAN:  
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Najneskôr do 14 dní od odstúpenia je kupujúci povinný zaslať tovar predávajúcemu. 
 
V prípade, ak bude vrátený tovar nekompletný, prípadne poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu 
cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona 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.). 
 
Ak spotrebiteľ zakúpil tovar ako firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká - nákup na 
IČO sa riadi Obchodným zákonníkom. 
 
Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.tokajmacik.sk v sekcii 
"Obchodné podmienky" v bode číslo 5.  
 
 
Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov. 
 
 
V _________________________, dňa ________________, podpis spotrebiteľa __________________________ 
 
 
V _________________________, dňa ________________, meno a podpis predávajúceho _________________ 
 
Číslo požiadavky na dobropis (vyplní predajňa):  
__________________________________________________________________________________________ 


