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Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy na tovar 

Predávajúci: 

 

BRENO s.r.o. 
Rožňavská 1 
831 04 Bratislava 
IČ: 36660710 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  vložka č. 41763/B 
 
Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru  Súpis vráteného tovaru, vrátane počtu: 

Meno a priezvisko kupujúceho: ……………………………………. ………………………………………………………........ 
 
Dátum obdržania tovaru: …........…………………………………… …............................................................... 
 
Číslo objednávky: …………………………………………………………. ……………………………………………………………… 
(Nájdete v potvrdzovacom emailu,      
alebo ako Variabilný symbol na faktúre)    …............................................................... 
           
Zaškrtnite, kde prebehla platba:     …………………………………………...................... 

☐ Na e-shope   /   ☐ Na predajni pri prevzatí tovaru    
         …............................................................... 
Číslo faktúry: …………………………………………………………………  
(Uveďte v prípade platby na E-shope)     ……………………………………………………………… 

 

Kupujúci - spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dennej lehote od prevzatia tovaru. 
Toto právo vzniká LEN v prípade, ak je tovar zakúpený na e-shope BRENO.sk a nejedná sa o tovar, vyrábaný či 
upravovaný na prianie zákazníka. 
Toto právo teda nie je možné uplatniť pri zakúpení metrážneho tovaru, rezaného z role, či v prípade zakúpenia na 
predajni. 
Tovar je možné vrátiť na najbližšiu maloobchodnú predajňu BRENO (okrem partnerskej predajne), alebo zaslaním na 
adresu E-shop BRENO, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava. 
Vrátený tovar musí byť nepoškodený, kompletný tak, ako bolo predávajúcim dodaný (vrátane pôvodného 
nepoškodeného obalu, príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s dokladom o nákupe a vyplnenou Žiadosťou o 
odstúpenie od kúpnej zmluvy na tovar. 
Ak vráti kupujúci tovar v poškodenom, nekompletnom alebo inak znehodnotenom stave, u ktorého zodpovedá za 
zníženie hodnoty tovaru, môže predávajúci po kupujúcim požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného 
tovaru; tým nie je dotknuté právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy. 
V záujme bezpečnosti, po posúdení stavu tovaru je vrátená kúpna cena spôsobom, akým bola prijatá platba. 
V prípade platby prostredníctvom platobnej brány, či prevodom z účtu, je platba vrátená na účet, z ktorého bola 
prijatá. V prípade platby na predajni je platba vrátená na predajni. 
V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na e-maile eshop@breno.sk  

 

 

…..........................     …................................................................... 

 Dátum       Podpis kupujúceho spotrebiteľa 
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