
Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy 
1.1 „V prípade nákupu tovaru máte právo do 14 dní odstúpiť od tejto zmluvy bez udania 
dôvodu.“ Právo odstúpiť od zmluvy nie je poskytnuté v  prípadoch zmluvy o  službách 
(o vytvorenie diela) potom, čo tieto služby boli v plnom rozsahu poskytnuté, pričom plnenie 
týchto zmlúv začalo s  predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa a  s  jeho 
vedomím, že hneď ako obchodník svoje záväzky zo zmluvy úplne splní, stratí právo 
odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť nemá spotrebiteľ ani v prípade, že sa jedná o  tovar 
vyrobený podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar prispôsobený osobným potrebám.
1.2 „Máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy 
alebo Vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete tovar, keď Vy alebo Vami 
určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete poslednú dodávku tovaru, keď Vy 
alebo Vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezmete poslednú položku alebo 
časť tovar.
1.3 „Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o  svojom rozhodnutí 
odstúpiť od tejto zmluvy informovať predávajúceho AZCD Music Media Manufacture, 
s.r.o. , IČ: 17401330, sídlo : Cejl 25, 602 00 Brno, Česká republika formou jednoznačného 
prehlásenia (napr. listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb, 
faxu alebo e-mailu). Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, 
nie je to však Vašou povinnosťou.“
1.4 „Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať 
oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.“
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
2.1 „Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
14 dní odo dňa, kedy sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, všetky 
platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných 
nákladov vzniknutých v  dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než 
najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme 
rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri prevedení počiatočnej transakcie, ak ste 
výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady.“
„S vrátením platby môžeme počkať do tej doby, než vrátený tovar obdržíme alebo než 
preukážete, že ste tovar odoslali naspäť, podľa toho, čo nastane skôr.“
2.2 „Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám oznámite, že 
odstupujete od tejto zmluvy, zašlite naspäť alebo ho doručte na adresu (vložte Vaše meno 
a priezvisko / obchodnú firmu, názov, adresu sídla, prípadne meno a priezvisko, adresu 
osoby, ktorá je oprávnená k prevzatiu tovaru). Lehota sa považuje za dodržanú, ak nám 
odošlete tovar naspäť pred uplynutím 14 dní.“

2.3 „Ponesiete priame náklady spojené s navrátením tovaru.“ 
2.4 “Zodpovedáte za zníženie hodnoty vráteného tovaru.” 



Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát : 
AZCD Music Media Manufacture, s.r.o.,
IČ: 17401330,
Cejl 25, 
602 00 Brno,
Česká republika,

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe 
tohto tovaru 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
Dátum objednania  ………………………………….
Dátum obdržania  …………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov 
(len ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)

Dátum


