
1. Právo odstúpiť od zmluvy 

1.1    Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.     

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

2.1    Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy 

nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na 

dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než 

najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný 

prostriedok, ktorý ste použili na uskutočnenie počiatočnej transakcie, ak ste výslovne neurčili inak. V žiadnom 

prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po prijatí vráteného tovaru alebo ak preukážete, 

že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. 

Upozornenie

5.1    Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z, nemožno okrem iného odstúpiť 

od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej 

zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným 

tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických 

dôvodov nie je možné ho vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového 

programu, ak porušil ich pôvodný obal.

1.2    Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia 

zmluvy a v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná než dopravca) 

prevezmete tovar. 

1.3    Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať 

spoločnosť BOIS Slovakia s. r. o., so sídlom v Bratislave na adrese Gajova 4, identi�kačné číslo: 52015785, 

formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa 

poštových služieb, alebo faxom) na adresu: BOIS Services s.r.o. - ID 17884,  Frogman s.r.o. 

Bratislavská 1804, Trenčín 911 05. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, 

nie je to však Vašou povinnosťou. 

1.4    Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred 

uplynutím príslušnej lehoty. 

2.2    Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku 

nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami 

tovaru, vrátane jeho funkčnosti. 

2.3    Ak ste požiadali, aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu 

úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informovali o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní 

s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve. 

Na rolety vyrobené na zákazku sa nevzťahuje možnosť vrátenia do 14 dní, pozri obchodné podmienky:

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

T: +421 940 654 405 E: info@fexi.sk IČ: 52015785W: www.fexi.sk

Najjednoduchšie rolety 
bez vŕtania 

T: +421 940 654 405 E: info@fexi.sk IČ: 52015785W: www.fexi.skT: +421 2 2220 51 72


