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POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
Čl. I 

Právo na odstúpenie od zmluvy 
 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa: 
- keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 
 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy 
jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese 
podnikateľa: 
 
Obchodný názov: Siky Gardens Services s.r.o. 
Sídlo: Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava  
Identifikačné číslo (IČO): 46 774 637 
DIČ: 2023577226 
IČ DPH: SK2023577226 platca DPH 
Zapísaného v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava, oddiel: Sro vložka: 83175/B, 
v mene ktorého koná Ing. Branislav Siklienka. 
 
Kontaktné údaje predávajúceho: 
Zákaznícka linka: +421 907 368 000 
e-mail: info@skygardens.sk  
korešpondenčná adresa: Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava 
 
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo 
zaslali. 
 
Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné 
jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky 
elektronického obchodu www.zelena-strecha.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy 
Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). 
 
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. 
 

Čl. II 
Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, 
najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, 
ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby 
Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše 
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste 
použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania 
akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu 
alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.   
 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Siklienka&MENO=Branislav&SID=0&T=f0&R=0
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Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte najneskôr do 14 dní odo dňa 
uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť 
pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 
 
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy a to v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 v znení 
neskorších právnych predpisov v súlade s čl. VIII odstúpenie od zmluvy. 
 
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe 
poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.  
 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku bude znášať  aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý 
vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 
 
V prípade, ak bude nám bude zaslaný poškodený tovar, sme podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102 /2014 Z. z. 
v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať  preplatenie  zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo 
v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie 
vlastností a funkčnosti tovaru.  
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