
PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Adresát:  Phototools.sk – A.T. Shop s.r.o., Na Šachtě 140, Líně - Sulkov 330 21, Česko 

Týmto vyhlasujem, že odstupujem od Zmluvy: 

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnos> A.T. Shop 
s.r.o. („ Spoločnosť “) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, mimo prípadov uvedených v § 1837 zák. č. 
89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo 
dňa uzavre>a zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnás>ch dní od jeho prevza>a. V prípade zmluvy, 
ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých časX tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom 
dodania posledného kusu alebo čas> tovaru, av prípade zmluvy, na základe ktorej má byť tovar dodávaný pravidelne a 
opakovane, odo dňa dodania prvej dodávky . 

Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnos> písomne na adresu prevádzky Spoločnos> alebo elektronicky na e-mail 
uvedený na vzorovom formulári. 

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnos> bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej obdržal. 

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vrá> mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane 
nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný, než 
najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vrá> Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru 
iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrá>ť 
prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako tovar dostane späť alebo než kupujúci preukáže, že tovar Spoločnos> 
odoslal. 

Dátum: 

Podpis:

Číslo objednávky alebo číslo faktúry:

Meno a priezvisko prípadne adresa:

E-mailová adresa a telefón:

Špecifikácia Tovar:

Číslo bankového účtu pre vrátenie 
obdržaných finančných prostriedkov:


