
 
 

 
Formulár na odstúpenie od zmluvy 
 
Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Formulár treba vytlačiť, podpísať a zaslať 
naskenovaný na e-mailovú adresu info@zuty.sk, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom. 

 
Upozornenie 

Na produkty vyrobené na mieru sa nevzťahuje možnosť vrátenia do 14 dní (pozri obchodní podmienky): 

5). Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z, nemožno okrem iného odstúpiť od 
kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o 
dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od 
kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je 
možné ho vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil 
ich pôvodný obal. 

 
Adresát (predávajúci)  
Internetový obchod: ZUTY (zuty.sk)  
Spoločnosť: BOIS Slovakia s.r.o.  
So sídlom: Bratislave na adrese: Gajova 4  
IČO: 52015785  
E-mailová adresa: info@zuty.sk  
Telefónne číslo: +421 948 655 549 
 
Oddelenie reklamácií 
BOIS Slovakia s.r.o.  
Frogman s.r.o. -  ID 17884  
Bratislavská 1804 
911 05 Trenčín 

 
 

 
Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru: 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

   

 



 
 
Prosíme, doplňte: 
 
1) Dátum objednávky / Dátum prijatia: 
 
2) Číslo objednávky: 
 
3) Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané ___________________________________ spôsobom a 
budú vrátené späť__________________________________ spôsobom (v prípade prevodu na účet prosíme o zaslanie čísla účtu) 
 
 
 
4)Meno a priezvisko spotrebiteľa   
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
5) Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________________________________ 
 
6) E-mail: _____________________________________________________________________________________________ 
 
7) Telefón: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Prosíme, doplňte: _____________________________________________________________________________________ 
 
 
V (doplňte mesto) ________________________ 
 
dňa (dnešný dátum) _______________________ 
 
 

 


