
 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE 

Vyplňte tento formulár iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou M-

 HUNT s.r.o. Formulár sa uplatní iba pre zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, ak nejde o tovar upravený podľa 

osobitných požiadaviek zákazníka. Formulár sa preto neuplatní pre zákazníka, ktorý si na webovej stránke 

https://www.czconfigurator.com/sk/ zvolil a upravil zbraň podľa vlastných požiadaviek. 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o budúcej zmluve v lehote 14 dní 

Adresa na doručenie odstúpenia:  

M- HUNT s.r.o., so sídlom Čadečka 5138, 022 01 Čadca, e-mail: michal.kubjatko@m-hunt.sk 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o budúcej zmluve na tovar: 

Názov tovaru:  

Číslo dokladu:  

Číslo objednávky:  

Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*):  

(*) Nehodiace sa prečiarknite 

Vaše údaje:  

Meno a priezvisko:  

Adresa:  

Telefón:  

E-mail:  

 
Dátum:      

Podpis (iba v prípade, ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe): 

 

      

Budúci kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo v prípade, že uzavrel zmluvu o budúcej zmluve, predmetom ktorej je 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na tovar v kamennej predajni so spoločnosťou M- HUNT s.r.o., so sídlom Čadečka 5138, 
022 01 Čadca, IČO: 46 483 641 („Spoločnosť“), okrem prípadov uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. 
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov, odstúpiť od už uzavretej 
zmluvy o budúcej zmluve do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Toto 
odstúpenie odošle budúci kupujúci Spoločnosti písomne na adresu uvedenú vyššie v tomto formulári alebo elektronicky 
na e-mail uvedený vyššie v tomto formulári.  

Ak budúci kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od zmluvy o budúcej zmluve, je kupujúci povinný odovzdať tovar, 
ktorý od Spoločnosti prijal, osobne osobe poverenej Spoločnosťou na prevzatie tovaru, a to bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy o budúcej zmluve. Náklady na vrátenie tovaru Spoločnosti 
znáša budúci kupujúci. 

Ak budúci kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od zmluvy o budúcej zmluve, vráti Spoločnosť budúcemu 
kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy o budúcej zmluve, 
všetky peňažné prostriedky, ktoré Spoločnosť na základe zmluvy o budúcej zmluve prijala od budúceho kupujúceho, 
a to rovnakým spôsobom, akým ich Spoločnosť od budúceho kupujúceho prijala. 

 


