
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku 
v zmysle § 7 a nasl. 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 o a 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Predávajúci 

KORA BELLA STYLE s.r.o. 
Ulica a číslo: Brhlovce č. 139 
Mesto: Brhlovce 
PSČ: 93502 
Telefón: 0905 544524 
E-mail: info@korrabellastyle.sk 
IČO: 36 733 466 
DIČ: SK2022321752 

Kupujúci
Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-Mail:

Týmto Vám oznamujem, že 
odstupujem od uzavretej:

Kúpnej zmluvy

Zmluvy o poskytnutí 
služby

PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE O PREDMETE ZMLUVY

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom webstránky:

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: zo dňa:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

PROSÍME, ŠPECIFIKUJETE SVOJU ŽIADOSŤ

Žiadam o vrátenie plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný 
tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) 

Žiadam o vrátenie čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá 
časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Požadovaná hodnota k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte poštovým poukazom na moju 
adresu (možné iba v prípade ak ste za tovar platili dobierkou)

Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet (Uveďte 
IBAN a SWIFT)

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY

Číslo faktúry

Tovar, ak je predmetom odstúpenia 

Príslušenstvo (ak je predmetom odstúpenia )

Kora Bella Style s.r.o.

Brhlovce č.139

935 02 Brhlovce

IČO: 36 733 466,

Č DPH: SK2022321752

Web: korabellastyle.sk

E-mail: info@korabellastyle.sk

http://korabellastyle.sk
mailto:info@korabellastyle.sk
mailto:info@korrabellastyle.sk


VYPLNÍ PREDÁVAJÚCI 

Podanie odstúpenia dňa: _______________	 	 Doručenie odstúpenia dňa: _______________ 	 


Doručenie tovaru dňa: _________________	 	 Dátum vrátenia peňazí: ___________________


Interné číslo odstúpenia: _______________


Vybavil: ______________________________	 	 Kontroloval: ____________________________

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/-á zaslať tovar predávajúcemu. Ak 
tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je 
povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu 
pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

V: ……………………………. Dňa: …………… Podpis……………………………

Kora Bella Style s.r.o.

Brhlovce č.139

935 02 Brhlovce
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