
Informácie povinne oznamované spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy

Tupperware, spol. s r.o., organizačná zložka (ďalej len „Tupperware“) a príslušný predávajúci v súlade s §3 a násl. zákona č. 102/2014 
Z.z. o ochrane spotrebitel’a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dial’ku alebo zmluvy uzavretej 
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto informuje spotrebiteľov pred uzavretím 
zmluvy, resp. pred odoslaním objednávky zo strany spotrebiteľa o nasledujúcom:

1)  Spotrebitel‘ovi sú k dispozícii kontaktné údaje na Poradcu na objednávkovom formulári a kontaktné údaje na Predávajúceho, 
ktorý je zároveň oficiálnym distribútorom spoločnosti Tupperware na tomto návratkovom formulári a na webových stránkach  
www.tupperware.sk.

2)  Popis hlavných vlastností tovaru a jeho cena sú uvedené v internetovom katalógu tovaru prístupnom na www.tupperware.sk a rovnako 
v cenníku tovaru vydanom pre príslušnú sezónu, ktoré boli spotrebitel‘ovi sprístupnené pred uzavretím zmluvy, resp. pred podpisom 
objednávky.

3) Ceny tovaru sú uvádzané vrátane DPH.

4)  Predávajúci požaduje plnú úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru. Spotrebitel‘ hradí cenu tovaru v hotovosti. Kúpna  zmluva medzi 
predávajúcim a spotrebitel'om sa uzatvára až v momente odovzdania tovaru, t.j. k dodaniu tovaru dochádza priamo pri uzavretí kúpnej zmluvy. 

5)  Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a spotrebitel‘ je oprávnený 
uplatniť si nároky z vád tovaru v zmysle § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka. Na tovar spoločnosti Tupperware sa vzťahuje 
časovo neobmedzená záruka na materiálové a výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté bežným 
opotrebovaním alebo spôsobené jeho nesprávnym použitím alebo manipuláciou. Tovar s vadami materiálu alebo s výrobnými chybami 
môže spotrebitel‘ kedykol’vek bezplatne vymeniť. Tupperware si vyhradzuje právo meniť ceny, farby, tvar a kombinácie tovaru.  
Na kovový kuchynský riad sa vzťahuje záručná doba v dÍžke 3 rokov od jeho prevzatia. Uvedené záruky sa nevzťahujú na výherné ceny, 
propagačný tovar, pochádzajúci od iného výrobcu než je spoločnosť Tupperware, ani na tovar vyrobený z iného materiálu než je plast, 
ako sú napríklad tkaniny z mikrovlákna, tašky či knihy, na ktoré sa vzťahuje zákonná dvojročná záručná doba a na nepril’navý povrch,  
na ktorý sa vzťahuje trojročná záručná doba. Reklamácie tovaru, sťažnosti a podnety súvisiace s dodávaným tovarom je potrebné 
uplatniť u predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy

1)  Spotrebitel‘ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podl’a vety prvej plynie odo dňa prevzatia 
tovaru spotrebitel‘om či ním určenou treťou osobou (inou ako dopravcom).

2)  Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie musí spotrebitel‘ o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho či poradcu 
formou jednostranného právneho úkonu (napr. listom, faxom či emailom). Spotrebitel‘ môže využiť vzorový formulár pre odstúpenie  
od zmluvy uvedený nižšie, nie je to však jeho povinnosťou.

3)  Lehota pre odstúpenie od zmluvy je zachovaná, pokial’ spotrebitel‘ odoslal pred uplynutím tejto lehoty oznámenie o uplatnení práva  
na odstúpenie od zmluvy.

4)  Pokial’ odstúpi spotrebitel‘ od zmluvy, pošle alebo vráti predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní  
od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, a to na svoje náklady. Lehota pre vrátenie tovaru je zachovaná, pokial’ 
spotrebitel‘ odošle tovar pred jej uplynutím.

5)  Spotrebitel‘ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý  
je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6)  Pokial’ odstúpi spotrebitel‘ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia  
od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, vrátane nákladov na dodanie.

7)  V prípade odstúpenia spotrebitel‘a od zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu spotrebitel‘ tovar 
vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

8)  V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebitel‘ náklady spojené s vrátením tovaru.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (spotrebitel‘ vyplní a odošle iba v prípade, že chce odstúpiť od zmluvy).

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Informácie o predávajúcom:
Názov:
Sídlo: 
Telefón:
Email:

Vážený,
oznamujem Vám, že týmto odstupujem od zmluvy o kúpe uzatvorenej dňa ___________, 
ktorej predmetom bol tento tovar __________________.

Dátum prevzatia tovaru:
Meno a priezvisko spotrebitel‘a:
Adresa spotrebitel‘a:

Podpis spotrebitel‘a (iba pokial’ je formulár posielaný v listinnej podobe):
Dátum:

Podpis a pečiatka


