
Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy  
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Kupujúci        

 

Meno a priezvisko:         

Ulica a číslo domu:   

Mesto:          

Telefón:         

E- mail:         

         

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim: 

Obchodné meno:  Michaela Radošani 

Sídlo:    Ulica D. Krmana 130/4, 971 01  Prievidza 

IČO:    53 295 196 

Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Prievidzi odboru živnostenského 

podnikania č. 340-45342 

E-mailový kontakt:  tutumutu@tutumutu.sk 

 

Týkajúcej sa produktu  

Tovar som v internetovom obchode www.tutumutu.sk zakúpil dňa:  

Číslo objednávky : 

Číslo faktúry:  

 

Dôvod vrátenia produktu (nepovinné):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tutumutu.sk/


 

 

IBAN pre vrátenie kúpnej ceny na účet:  

 

 

V        Dňa:      

 

         

(Podpis spotrebiteľa- 

v prípade ak sa formulár 

podáva v listinnej podobe ) 

 

1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Pre odstúpenie od 
zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledovné podmienky: 

• zámer odstúpiť od zmluvy oznámi Kupujúci Predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom 
na tutumutu@tutumutu.sk, alebo poštou na adresu Michaela Radošani- TUTUMUTU, Ulica D. 
Krmana 130/4, 97101 Prievidza spolu s tovarom, kópiou faktúry, formulárom 
o vrátení/výmene tovaru , podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí .Kupujúci je povinný 
najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať 
Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa 
považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 
lehoty. 

• tovar zašle Kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku ( takýto tovar nebude 
prevzatý) prípadne tovar donesie priamo na našu adresu 

• tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoškodený, riadne označený etiketou, v pôvodnom 
obale a schopný ďalšieho predaja. 

2. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, 
nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale, je označený štítkom a nie je poškodený 
alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za 
dopravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru. 
Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim. Predávajúci nie 
je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob 
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými 
nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na 
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. 

3. V prípade, že Kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bodoch 1 a 2 tohto ustanovenia, odstúpenie 
od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu 
a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu. 
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