
Príloha č. 2 

Poučenie o uplatnení práva Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy 
o prenájme detského oblečenia 
  

1. Právo na odstúpenie od Zmluvy o prenájme detského oblečenia 

Máte právo odstúpiť od tejto Zmluvy o prenájme detského oblečenia bez uvedenia 
dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Zmluvy o prenájme detského 
oblečenia uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s 
výnimkou dopravcu prevezmete Balík. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy o prenájme detského oblečenia nás 
informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od uvedenej zmluvy jednoznačným 
vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese sídla 
našej spoločnosti Eko– KoloVratok, s.r.o., so sídlom Bajzova 233/4, 821 08 
Bratislava – mestská časť Ružinov, email: info@ekokolovratok.sk a telefonický 
kontakt: +421 915 864  301, +421 908 640 561.  
Na tento účel môžete použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od uvedenej 
zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 Všeobecných obchodných podmienok 
alebo je dostupný na našej internetovej stránke www.ekokolovratok.sk   
Vzorový formulár na odstúpenie od uvedenej zmluvy alebo akékoľvek iné 
jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od uvedenej zmluvy môžete zaslať aj 
elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky 
www.ekokolovratok.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od 
uvedenej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom 
nosiči. 

Odstúpenie od uvedenej zmluvy nám odošlite najneskôr v posledný deň 14-
dňovej lehoty od prevzatia Balíka.  
  

2. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy o prenájme detského oblečenia 

V prípade odstúpenia od uvedenej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste 
nám uhradili v súvislosti s uzavretím uvedenej zmluvy, a to Nájomné (znížené 
o sumu alikvótnu časť Nájomného podľa počtu dní trvania nájmu do dňa doručenia 
odstúpenia od uvedenej zmluvy), Zálohu za podmienok, že nám vrátite Balík v 
úplnom a nepoškodenom stave (vrátane Pracieho prostriedku a dokumentácie) a 
Náklady na dodanie Balíka k Vám (s výnimkou dodatočných nákladov, t.j. 
nákladov, ktoré prevyšujú najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame a 
nákladov za doplnkové služby, ak boli predmetom uvedenej zmluvy a ak došlo k ich 
úplnému poskytnutiu).  

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, 
keď nám bude doručené Vaše odstúpenie od uvedenej zmluvy. Vrátenie platieb 
bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ 
ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom vrátania platieb, a to bez toho aby Vám 
boli účtované akékoľvek ďalšie poplatky.  

http://www.ekokolovratok.sk
http://www.ekokolovratok.sk


Povinnosť vrátiť Vám platby máme pod podmienkou, že nám vrátite Balík späť na 
adresu sídla našej spoločnosti Eko – KoloVratok, s.r.o. alebo predložíte doklad 
preukazujúci zaslanie Balíka späť na adresu sídla našej spoločnosti (podľa toho, 
čo nastane skôr). 

Balík nám zašlite späť na adresu sídla našej spoločnosti Eko – KoloVratok, s.r.o., 
sídlo: Bajzova 233/4, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov a to bez 
zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (najneskôr 
v posledný deň 14- dňovej lehoty musí byť  Balík odovzdaný na prepravu napr. 
na pošte alebo kuriérom). 
  
Priame náklady na vrátenie Balíka k nám znášate Vy, (napr. poštovné, poplatky 
za doručenie kuriérom, balné, poistné), a to aj v prípade ak by Balík nebolo 
možné vrátiť poštou. 
  

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od Zmluvy o prenájme detského 
oblečenia zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty Balíka v dôsledku 
zaobchádzania s ním (v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia) iným 
spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti 
Balíka (Balík teda nie je možné používať a následne ho vrátiť). 

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie 
od uvedenej zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne 
poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie 
odstúpiť od uvedenej zmluvy (t.j. alikvótnu časť Nájomného podľa počtu dní 
trvania nájmu do dňa kedy ste nám oznámili odstúpenie od uvedenej zmluvy), 
  

Eko – KoloVratok, s.r.o. 
Prevádzkovateľ


