
Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru 

a/ Spotrebiteľ je oprávnený podľa  §7 ods.1  zákona č. 102/2014 Z.z. 
 o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia 
tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť 
písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom 
trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže použiť formulár 
dostupný TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, 
ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný 
deň lehoty.  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia 
od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar musí 
byť nepoškodený.  V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie 
číslo objednávky, meno a dátum nákupu, informáciu o zaplatení. 

b/ Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako 
dobierku. Adresa dodania: BIBI s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská 
Bystrica. Pri odstúpení od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru znáša 
spotrebiteľ. 

c/ Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru 
predávajúci  je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo 
dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a fyzického obdržania a 
prekontrolovania tovaru  vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho 
prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na 
dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení 
od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu 
alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

d/ Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je 
tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť 
predávajúcemu. 

e/ V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok 
predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený 
na náklady spotrebiteľa späť. 

f/ Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je 
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. 

g/ Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu 
odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti 
objednaného  tovaru spotrebiteľom. O odstúpení je však predávajúci 



povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa na e-mailovú adresu zadanú 
v objednávke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné 
prostriedky vrátené spotrebiteľovi do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné 
prostriedky zaplatené. 

h/ V prípade ak nemôže spotrebiteľ doraziť na objednaný a uhradený kurz, 
je jeho povinnosťou o tom predávajúceho informovať kedykoľvek emailom 
na adrese bibi@bibidekor.sk alebo telefonicky v čase otváracích hodín na 
tel. čísle 0917 403 758. Ak tak urobí najneskôr 72 hodín pred kurzom, tak si 
môže vybrať náhradný termín kurzu v rovnakej sume. Ak spotrebiteľ oznámi 
svoju neúčasť 72-24 hodín pred kurzom, tak predávajúci si vyhradzuje 
právo uhradiť spotrebiteľovi 50% zo zaplatenej sumy. Dôvodom je to, že 
predávajúci už nakúpil rezané kvety a iný tovar a vzniká mu tak škoda. Ak 
spotrebiteľ svoju neúčasť oznámi do menej ako 24 hodín do konania kurzu, 
predávajúci si ponecháva plnú sumu kurzu. Dôvodom je to, že predávajúci 
už nakúpil rezané kvety a iný tovar a miesto nestíha obsadiť iným 
spotrebiteľom. 

i/ Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, 
ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie 
uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a  § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od 
kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 


