
Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť jednostranne od kúpnej zmluvy bez akejkoľvek sankcie do štrnástich (14) dní od prevzatia
tovaru. Kupujúci je povinný tovar zaslať alebo odovzdať predajcovi najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od

zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14 dní.

Ja, kupujúci _____________________ (vyplňte svoje meno a priezvisko) týmto odstupujem od zmluvy, ktorú som
uzavrel s Helvetia Direct Marketing s.r.o. (predajca) na dodanie nasledujúceho tovaru:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo zásielky (číslo faktúry): ______________________
Dátum objednávky: ___.___.20___.
Dátum prijatia tovaru: ___.___.20___.
Dátum odstúpenia od zmluvy: ___.___.20___.

Som si vedomý/á, že v prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci (ja) náklady spojené s navrátením tovaru predajcovi.

Ak som v okamihu odstúpenia od zmluvy tovar už uhradil/a, vráťte mi peniaze na:
1. bankový účet č. ____________________, meno držiteľa bankového účtu: ____________________.
alebo zloženkou na adresu: __________________________________________________________.

Upozornenie: vrátenie kúpnej ceny zloženkou na adresu ja zaťažené poplatkom podľa cenníka Slovenskej pošty, 
predajca teda vráti kupujúcemu peňažné prostriedky znížené o čiastku zodpovedajúcu tomuto poplatku.
Čiastka vám bude vrátená do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, 
opotrebený či čiastočne spotrebovaný, a dôjde tak k zníženiu hodnoty tovaru, vzniká predajcovi voči kupujúcemu nárok 
na náhradu škody tým vzniknutej, ak k zníženiu hodnoty došlo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je 
nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predajca oprávnený 
jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

S pozdravom, 

 ____________________
 (podpis kupujúceho)*

Identifi kačné údaje potrebné na spracovanie požiadavky:
meno a priezvisko kupujúceho __________________________________________________
zákaznícke číslo __________________________________________________
adresa, na ktorú chodili zásielky __________________________________________________
telefón __________________________________________________
e-mail __________________________________________________

* vyžaduje sa v prípade zaslania poštou alebo naskenované e-mailom

Poučenie:
Kompletne vyplnené a podpísané odstúpenie od zmluvy môžete zaslať e-mailom na adresu info.sk@helvetia-dm.com
alebo na korešpondenčnú adresu predajcu: Helvetia Apotheke, P.O.BOX 361, 830 00 Bratislava. Viac informácií
môžete získať na zákazníckom oddelení predajcu – tel. 02 32 777 788 (po – pia: 8:00 – 17:00).

Kompletné informácie týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach na 
www.helvetia.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/


