
Príloha č. 1 
 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy 
 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa dodania tovaru. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy 

jednoznačným vyhlásením na e-mailovej adrese: potravinydomov@itesco.sk ,alebo na korešpondenčnej adrese: 

TESCO STORES SR, a.s., Centrálna kancelária – „Potraviny domov“ Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava. 
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám osobne odovzdali pri 

dodaní Vášho nákupu (Príloha č.2).Prípadne si ho môžete stiahnuť na  našej stránke. 

 

Tovar, ktorý chcete vrátiť neposielajte na dobierku. Po doručení  formulára od odstúpenia od zmluvy na našu 

emailovú adresu, alebo korešpondenčnú adresu, Vám pošleme potvrdzovací email /list o obdŕžaní odstúpenia od 

zmluvy a následne Vás budeme kontaktovať za účelom spresnenia spôsobu a miesta prevzatia tovaru, ktorý nám 

chcete vrátiť. Tovar, ktorý vraciate musí byť v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený) 
s etiketou a bločkom o kúpe. Ak uprednostníte zaslanie tovaru poštovou službou, tovar zabaľte tak, aby sa pri 

prevoze nepoškodil.  

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
 

Po doručení odstúpenia od zmluvy, t.j. po vyplnení vzorového formulára a odoslaní , Vám vrátime kúpnu cenu 

vráteného tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá Vašu povinnosť v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave 

ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený), v opačnom prípade nám vznikne nárok na náhradu škody, alebo nárok na 

vydanie bezdôvodného obohatenia. Nakoľko po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy 

(dodanie tovaru), ktorá Vám bola poskytnutá, znáša náklady za službu spotrebiteľ. Ak bola spotrebiteľovi v rámci 

marketingovej akcie cena za dopravu znížená na nulu, ale vrátením tovaru už zákazník nespĺňa podmienky tejto 

marketingovej aktivity, tak peňažná čiastka za vrátený tovar bude znížená o túto hodnotu (presná čiastka je 

uvedená na dodacom liste “Váš nákup“). 

Ak ste si zvolili iný druh doručenia, náklady na vrátenie tovaru Vám budú kompenzované podľa cenníka za 

dopravu „Potraviny domov“ (presná čiastka je uvedená na dodacom liste “Váš nákup“) 

Peniaze (kúpna cena alebo jej časť)Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu na Váš bankový účet, cez ktorý bola 

realizovaná platba za tovar a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bolo doručené Vaše oznámenie o odstúpení 

od tejto zmluvy. 

 

 

3. Zoznam tovarov, od ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy:  

 
1. Všetky potraviny, ktoré sú označené dátumom spotreby, 

2. všetky potraviny, kde výrobca určuje podmienky skladovania, 

3. tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z 

hygienických dôvodov, zvukové a obrazové záznamy, počítačový software predávaný v ochrannom obale, 

ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, periodická tlač a knihy nedodávané v ochrannom obale 

4. Poplatok za poskytnutie služby „Potraviny domov“ 

 

 
 

 

 

 
 

⃰ použité pojmy zákazník a spotrebiteľ sú rovnocenné 
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