
Súhlas spotrebiteľa so začatím poskytovania služby  
 

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. 
so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor, 

IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830 
zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N 

(ďalej len „spoločnosť“ alebo „poskytovateľ“) 
 

pred uplynutím lehoty na odstúpenie 
 
1. Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb pozáručného servisu (ďalej len „zmluva“) 
spotrebiteľom, sa riadi príslušnými ustanoveniami 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 poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov. 
 
2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od 
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa do 14 dní odo dňa: 
- uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo 
- uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči 
ak poskytovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 
102/2014 Z. z. 
 
3. Ak poskytovateľ poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. 
z. dodatočne ,najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa 
odseku 2., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď poskytovateľ dodatočne 
splnil informačnú povinnosť.  
 
4. Ak poskytovateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 
Z. z. v dodatočnej lehote podľa ods. 6.3, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 
dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku  2.  
 

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a 
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na 
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 
b) poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý 
poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie 
od zmluvy, 
c) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal 
poskytovateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného 
tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté 
počas návštevy poskytovateľa u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred 
neobjednal, 

d) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s 

výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením 

tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

Týmto poskytovateľ informuje spotrebiteľa, že v prípade ak sa má na základe zmluvy o poskytovaní 

služieb pozáručného servisu začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od 

zmluvy, alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy 

požiada, poskytovateľ je povinný: 



a) poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím 
lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy 
a 
b) vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na 
odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písm. a) 
 
Vzhľadom k uvedenému má spotrebiteľ možnosť vyjadriť svoj súhlas so začatím poskytovania služby 
pred uplynutím lehoty na odstúpenie. V prípade ak máte záujem o vyjadrenie súhlasu so začatím 
poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie môžete tak urobiť označením:  
 
□ Vyjadrujem svoj súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie. 
 
 
 


