
Odstúpenie od zmluvy   

- poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy  

- formulár na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom 

Obchodná spoločnosť ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T, IČO : 

44 076 797, DIČ : 2022581913 (ďalej v texte „ADINA vz“ alebo „obstarávateľ zážitku“), v súlade 

s platnou právnou úpravou vyplývajúcou zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri 

predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení, poučuje objednávateľa/osobu čerpajúcu zážitok ako spotrebiteľa 

o uplatnení práva objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok ako spotrebiteľa na odstúpenie od 

zmluvy obstarania veci – zážitku nasledovne: 

Objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ak je spotrebiteľom, je oprávnená odstúpiť 

od zmluvy  o obstaraní veci – zážitku uzavretej na diaľku alebo od zmluvy o obstaraní veci 

– zážitku uzavretej mimo prevádzkových priestorov obstarávateľa,  bez uvedenia dôvodu 

do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o obstaraní veci – zážitku.   

Poučenie obstarávateľa o uplatnení práva objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok ako 

spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy o obstaraní veci - zážitku: 

1. Objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok, ak je spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od 

zmluvy o obstaraní veci – zážitku uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov obstarávateľa bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, pričom 

lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy 

uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov obstarávateľa, t.z. 

odo dňa potvrdenia objednávky objednávateľa zo strany obstarávateľa. Lehota 14 dní 

začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy o obstaraní veci – zážitku, 

t.z. deň uzavretia zmluvy sa do lehoty nezahŕňa. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 

zachovaná, ak objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok zašle oznámenie o uplatnení práva 

na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, t.z. do 

24:00 hod. posledného dňa lehoty. 

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok 

informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy obstarávateľa svojim 

jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou alebo emailom, pričom kontaktné 

údaje sú: email: info@adina.sk, poštová adresa: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom 

Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava.  

3. Ak má objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok záujem, na tento účel môže použiť vzorový 

formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je  k dispozícii za textom tohto poučenia. Ak 

objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok odstúpi od zmluvy, prijatie odstúpenia od zmluvy 

mu/jej bezodkladne  ako obstarávateľ potvrdíme emailom alebo listom zaslaným 

poštou. 

4. Po odstúpení od zmluvy vrátime objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok zaplatenú 

cenu zážitku a objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok je nám povinná  ako 

obstarávateľovi vrátiť poukážku na čerpanie zážitku. Cenu zážitku, ktorú sme povinní  

vrátiť z dôvodu  odstúpenia od zmluvy,   uhradíme rovnakým spôsobom, aký bol použitý 

pri platbe ceny obstarania zážitku, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov, 

v lehote do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľom/osobou čerpajúcou zážitok  

vrátenej poukážky na našu adresu. 

5. Ak sa na základe zmluvy o obstaraní veci – zážitku začne poskytovanie služby, t.z. 

čerpanie zážitku obstarávateľom na základe rezervácie objednávateľa/osoby čerpajúcej 

zážitok pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v bode 1. tohto 

poučenia, v tomto prípade platí, že udelením súhlasu  objednávateľa/osoby čerpajúcej 

zážitok so začatím čerpania zážitku, stráca objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok po 

úplnom dočerpaní zážitku právo na odstúpenie od zmluvy. Za týmto účelom máme ako 

obstarávateľ povinnosť vyžiadať si od objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok výslovný 

súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy 

a vyhlásenie o tom, že objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok bol/bola riadne poučený/-á 
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o tom, že udelením súhlasu objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok  so začatím čerpania 

zážitku, stráca  po úplnom dočerpaní zážitku právo na odstúpenie od zmluvy. Výslovný 

súhlas podľa predchádzajúcej vety  má objednávateľ zaznamenaný na trvalom nosiči (v 

emaile). Uvedené platí rovnako aj v prípade  čerpania zážitku na základe darčekovej 

poukážky zaslanej elektronickým spôsobom. 

6. Ak by objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok aj napriek poučeniu obstarávateľa 

uvedeného v bode 5. tohto poučenia a súhlasu objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok 

so začatím čerpania zážitku počas lehoty na odstúpenie od zmluvy o čerpaní zážitku 

odstúpil, má objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok povinnosť uhradiť obstarávateľovi 

cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy  bolo obstarávateľovi oznámené 

rozhodnutie odstúpiť od zmluvy o čerpaní zážitku a tiež inú ujmu vzniknutú 

obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok 

objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok na uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania 

alebo z vadného plnenia obstarávateľa.  

ADINA vaše zážitky, s.r.o.,  

so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T 

IČO : 44 076 797 

* 

(* Nižšie pripravený formulár na odstúpenie od zmluvy prosím vyplňte a zašlite len v prípade, že si 

želáte ako spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy o obstaraní veci – zážitku) 

Formulár na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom podľa 

Čl. VIII. bod 1. obchodných podmienok  

Adresované pre: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T 

IČO : 44 076 797 – ako obstarávateľ zážitku. 

Dolu podpísaný (meno, priezvisko, adresa spotrebiteľa) 

................................................................................................................................................ako 

objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok (*uveďte len jednu z uvedených možností v prípade, ak  

objednávateľ  nie je zároveň osobou čerpajúcou zážitok) ako spotrebiteľ, týmto oznamujem ADINA 
vaše zážitky, s.r.o.,  so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava ako obstarávateľovi 

zážitku, že odstupujem od zmluvy o obstaraní veci – zážitku, číslo poukážky na 

čerpanie zážitku ....................., názov čerpaného zážitku 

.................................................................................................................................................................... 

a zároveň vraciam poštou na Vašu adresu poukážku na čerpanie zážitku. Podľa 

zmluvných podmienok žiadam vrátiť zaplatenú cenu za čerpanie zážitku na číslo účtu: 

.................................................................................................................................................................................. 

(uviesť v tvare IBAN a SWIFT). 

(**V prípade, že by ste si priali uviesť aj dôvod odstúpenia od zmluvy, čo však nemusíte, môžete ho uviesť 

tu. Vaše vyjadrenie nám môže byť nápomocné pri zlepšovaní kvality poskytovaných služieb a dosahovaní 

vyššej spokojnosti našich klientov.) 

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy o obstaraní veci – zážitku: 

.................................................................................................................................................................................................... .  

 

V .................... dňa ........................   ....................................................................... 

     meno, priezvisko, podpis spotrebiteľa 



 

 

 

 

 

 

 

 


