
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU  
podľa § 7 a nasl. 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 

o a zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Predávajúci: 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, email: 
info@pharmacare.sk , mobil: +421 Telefón: 037/658 00 66 
 
Kupujúci (spotrebiteľ**): 
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy a vraciam tento tovar: 
Číslo faktúry:............................................................................................................................................ 
Popis tovaru:............................................................................................................................................ 
Dátum prevzatia tovaru:.......................................................................................................................... 
Meno a priezvisko spotrebiteľa:.............................................................................................................. 
Adresa spotrebiteľa:................................................................................................................................ 
Dôvod odstúpenia (nepovinné):............................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  
 
Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť – nevhodné preškrtnite): 
- plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo 
- čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy) 
Názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy): 
................................................................................................................................................................... 
Požadovaná hodnota k vráteniu: ................................ 
Požadovanú sumu mi vráťte (nevhodné prečiarknite a vybraté doplňte): 
- poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore) 
- prevodom na účet - uveďte číslo a kód banky alebo IBAN: .................................................................... 
Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť 
peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný 
tovar, alebo pokiaľ nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som 
povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.  
 
 
............................................     .................................................. 
Dátum         Podpis spotrebiteľa 
 
Odporúčame Vám nasledovať tieto kroky pre bezproblémové vyriešenie Vašej požiadavky. 

1. V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, vyplňte a zašlite tento 
formulár na adresu predávajúceho. 

2. Odporúčame zaslať tento vyplnený formulár spolu s tovarom.  
3. Ak je to možné, vložte tovar do pôvodného balenia (aj keď to nie je povinné, pomohli by ste 

nám týmto krokom)  
4. Odporúčame zabezpečiť tovar proti poškodeniu počas prepravy (odporúčame Vám 

rešpektovať podmienky prepravcu o spôsobe balenia) 
5. Priložte pôvodnú faktúru alebo záručný list, prípadne iný doklad o kúpe.   
6. Na zabalený tovar podľa pokynov prepravcu uveďte adresu prijímateľa: PHARMACARE 

SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor. 
7. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku! Tovar zasielaný na dobierku nebude 

prijímateľom prevzatý. 
** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu 
svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 


