Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa
uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Avšak v zmysle toho istého zákona v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník
nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
l) 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.
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

Z vyššie uvedených dôvodov ak chcete odstúpiť od zmluvy pri predaji kníh, je možnosť len po
vzájomnej dohode ak je to ešte možné v procese vybavovania objednávky. Je dôležité nás čo najskôr
kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (v prípade iného tovaru ako knihy resp. CD) nás
informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom
zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese: Eurobooks s.r.o., Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava,
email: info@eurobooks.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy,
ktorý sme Vám odovzdali, zaslali, alebo je k dispozícii na našej web stránke.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Ste povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať alebo priniesť tovar nepoškodený
a nepoužívaný späť. Po prijatí tovaru Vám vrátime kúpnu cenu, ktorú ste uhradili v súvislosti
s uzavretím zmluvy.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude
doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy resp. tovar doručený späť na našu adresu.
Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ sme sa
nedohodli vzájomne inak.

