
Príloha č.1 Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu: www.aqua-macro.sk 

aktualizácia: 190327-01 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku 

Kupujúci (spotrebiteľ):     Predávajúci: 

Meno a priezvisko:...........................................  Obchodné meno: WTC-MACRO ,s.r.o. 

Ulica a číslo:.....................................................  Ulica a číslo: Južná 41 

Mesto:..............................................................  Mesto:  Nitra 

PSČ:.................................................................  PSČ:  949 01 

Telefón:...........................................................  Telefón:  +421 910 953 869 

E-mail:.............................................................  E-mail:  aqua@wtc-macro.com 

       IČO:  36268585 

       DIČ/IČ DPH: SK2021951481 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar / o poskytnutí nasledujúcej 

služby (nehodiace sa prečiarknite): 

Názov tovaru / poskytnutej služby Počet Jednotková cena 

   

   

   

   

   

 

Platbu mi vráťte na číslo účtu (ak nevyplníte, bude Vám platba vrátená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe): 

IBAN a SWIFT:....................................................................................................................... .................................... 

 

Doplňujúce údaje (nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie): 

-dátum objednania tovaru:.......................................................................................................................................... 

-číslo objednávky:........................................................................................................................................................ 

-číslo faktúry / zo dňa:...................................................................................................... ............................................ 

-dátum prevzatia tovaru:................................................prostredníctvom dopravcu:............................. ...................... 

-dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov): 

 

 

 

 

 

http://www.aqua-macro.sk/
mailto:aqua@wtc-macro.com


Ak tovar nie je súčasťou zásielky, som si vedomý/vedomá, že predávajúci nie je povinný mmi vrátiť peniaze do 

14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar vrátený alebo 

nepreukážem zaslanie tohto tovaru. 

 

Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na diaľku som povinný/povinná zaslať tovar predávajúcemu. 

 

Položky označené  sú povinné. Kópiu vyplneného formulára o Odstúpení od kúpnej zmluvy si nechajte. Tovar 

musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený.  

 

Poučenie: 

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru/uzavretia zmluvy o poskytnutí služby/uzavretia zmluvy 

o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne 

na prevádzke: WTC-MACRO, s.r.o., Petöfiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré 

ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné 

náklady, ka ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude 

uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli v tomto formulári (podľa Vašej voľby). 

 

Dátum:............................................................. 

 

 

............................................................................ 

Podpis spotrebiteľa (kupujúceho) 

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 


