
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

*zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 

uzavretej na diaľku 

V prípade, že ste Spotrebiteľ a želáte si odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku cez e-

shop www.kavalucaffe.sk, prosíme vyplňte tento formulár a zašlite ho aj s tovarom na adresu 

nášho skladu WDK group, s.r.o. , Bratislavská 81, Areál JŠ servis, 902 01 Pezinok. 

Predávajúci: 

WDK group, s.r.o. 

IČO: 47 524 669, DIČ: 2023944131, IČ DPH: SK2023944131 

Sídlo spoločnosti: Kováčska 6, 831 04 Bratislava 

Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 

číslo:  94438/B 

 

Kupujúci (spotrebiteľ): 

Meno a priezvisko:   ......................................................................................... 

 

Adresa (ulica, mesto, psč): ......................................................................................... 

 

Dátum prevzatia tovaru: ......................................................................................... 

 

Číslo faktúry/objednávky: ......................................................................................... 

 

Názov tovaru a počet ks: ......................................................................................... 

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

 

Číslo účtu na vrátenie platby:......................................................................................... 

 

Dôvod odstúpenia (nepovinné)  

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

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

 

 

Dátum a podpis spotrebiteľa    ....................................................... 



*Odstúpenie od zmluvy - Spotrebiteľ 
 

Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.  
Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi. Podľa § 7, ods. 6 písm 
d) a e) 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: 
 

6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia 
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

a práve preto nie je možné do 14 dní odstúpiť od otvoreného balenia zrnkovej alebo mletej kávy. 
Pri otvorenom balení zakúpených POD-ov (otvorená krabica v ktorej sa nachádzajú samostatne balené 
pody) je možné pre Spotrebiteľa do 14 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy avšak vrátená peňažná suma sa 
alikvótne zníži a počet použitých/minutých podov z pôvodného balenia.  

 

Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní neplatí pre spotrebiteľa, v akomkoľvek prípade, ak 
spotrebiteľ odkúpil tovar priamo v mieste prevádzkových priestorov predávajúceho a nie na diaľku. 

 


