
POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA, KTORÝ SA POVAŽUJE ZA SPOTREBITEĽA 
ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY  
 
(platí iba pri nákupe cez stránku www.billmc.sk a www.eurosedacky.sk)  
 
V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť 
bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.  
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená 
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.  
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od 
zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči 
/napr. mailom./.  
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa 
odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa 
predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu 
najneskôr v posledný deň lehoty.  
 
Navrhovaný postup pri vrátení tovaru:  
 
1. Tovar zašlite poštou alebo ho osobne doručte najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa 

odstúpenia od zmluvy na adresu: Vojtech Tornyai - BILL MC Gabčíkovská cesta 27, 929 
01Dunajská Streda  

2. Priložte dokument alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, 
prípadne ho zašlite elektronicky na email: info@billmc.sk, kde uvediete:  

• Meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo,  
• Číslo účtu vo formáte IBAN, ak si prajete vrátiť peniaze formou poštovej 

poukážky, uveďte nám danú skutočnosť,  
• Číslo objednávky /ID objednávky/, dátum prijatia tovaru,  
• Dátum a podpis.  

3. Spolu s tovarom nám zašlite aj doklad o kúpe.  
4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak 

aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.  
5. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  
 
Tovar s uvedenými dokladmi nie je prípustné zasielať na dobierku!Tovar zaslaný na dobierku 
Predávajúci neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na 
poštovné.  
 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím 
zmluvy, a to kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Úhrada sa nevzťahuje 
na dodatočné (neopodstatnené) náklady, napr.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 oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým 
spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nežiadali a neuviedli inýspôsob 
platby(napr. tovar ste zakúpili online platbou kartou a žiadate o zaslanie peňazí na iný 
bankový účet), 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).  



 
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. V 
súlade s§ 7 ods. 6 zákonanemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:  

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a 
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca 
právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému 
poskytnutiu služby, 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na 
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas 
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru 
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu 

ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní 
porušený, 

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne 
zmiešaný s iným tovarom, 

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, 
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od 
pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal 
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je 
predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo 
údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si 
tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov 
alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento 
obal rozbalil, 

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj 
kníh nedodávaných v ochrannom obale, 

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, 
nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb 
súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje 
poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho 
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol 
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od 
zmluvy. 

 
Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online (ARS a RSO)  
 
1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu 

(e-mailom info@billmc.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil 
jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci 
odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, 
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu 
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS 
subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh 
môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.  



2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia 
sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.  

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri 
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa 
týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej 
zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa 
týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, 
kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať 
úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH. 


