
Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy   

   

Okrem vášho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy ponúka spoločnosť vidaXL svojim 

zákazníkom možnosť samostatne a vo väčšine prípadov bezplatne vrátiť takmer všetky predávané 

výrobky do 30 dní od doručenia (pozrite si nižšie uvedenú tabuľku). Aby ste mohli využiť túto 

možnosť, budete musieť použiť službu vrátenia tovaru XLservice a odsúhlasiť obchodné podmienky 

XLservice.   

   

Chceli by ste radšej uplatniť svoje zákonné právo na odstúpenie od zmluvy pri výrobkoch 

predávaných spoločnosťou vidaXL? Žiadny problém, ďalšie informácie o zákonnom práve na 

odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár nájdete v časti „Zákonné právo na odstúpenie od 

zmluvy“ v nižšie uvedenej tabuľke.   

   
Výrobky predávané spoločnosťou vidaXL a vrátené prostredníctvom služby Xlservice   
   

Lehota na 

odstúpenie 

od zmluvy   

Refundácia platby 

za položku   

Náklady na 

vrátenie tovaru 

zaplatí   

Informovanie 

spoločnosti vidaXL   

pred uplynutím 30-  

dňovej lehoty na   

odstúpenie od 

zmluvy   

Komu mám   

výrobok vrátiť   

30 dní od 

doručenia   

Áno   vidaXL   Áno   vidaXL   

   

   

Výrobky predávané spoločnosťou vidaXL a vrátené na základe zákonného práva na odstúpenie od 

zmluvy.   

   

Lehota na 

odstúpenie 

od zmluvy   

Refundácia platby 

za položku   

Náklady na 

vrátenie tovaru   

zaplatí a vrátenie 

tovaru 

zorganizuje    

Informovanie 

spoločnosti vidaXL   

pred uplynutím 14-  

dňovej lehoty na   

odstúpenie od zmluvy   

Komu mám   

výrobok vrátiť   

14 dní od 

doručenia   

Áno   Zákazník   Áno   vidaXL   

   

   

   



XLservice   
Väčšinu výrobkov predávaných spoločnosťou vidaXL je možné vrátiť do 30 kalendárnych dní od 

doručenia. U niektorých výrobkov nie je stanovená žiadna lehota na odstúpenie od zmluvy. Viac 

informácií o tom, na ktoré kategórie výrobkov sa vzťahuje táto výnimka, nájdete v časti výnimky zo 

zákonného práva na odstúpenie od zmluvy a služby vrátenia tovaru vidaXL.    

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, kedy ste vy alebo vami určená tretia 

strana prijali výrobok. Ak bolo objednaných viacero výrobkov, lehota na odstúpenie od zmluvy začína 

plynúť až nasledujúci deň po tom, ako vám bol doručený posledný balík. Počas lehoty na odstúpenie 

od zmluvy si môžete položku pozrieť a posúdiť len do takej miery, ako v prípade nákupu v kamennej 

predajni. Ak ste v priebehu lehoty na odstúpenie od zmluvy využívali tovar nad rámec toho, čo je 

nevyhnutné na posúdenie charakteru a vlastností položky, zodpovedáte za akúkoľvek stratu na 

hodnote, ku ktorej takýmto spôsobom mohlo dôjsť, a vidaXL má právo odrátať túto stratu na 

hodnote od sumy, ktorá by vám mala byť vrátená. Preto je veľmi dôležité, aby ste počas lehoty na 

odstúpenie od zmluvy zaobchádzali s výrobkom opatrne. Taktiež vás žiadame, aby ste výrobky vždy 

vracali v ich pôvodnom balení, pokiaľ je to možné.    

Poznámka: Službu XLservice môžete využiť len v prípade, že ste tovar nakúpili ako spotrebiteľ.   

Ako využiť službu XLservice    
Ak chcete využiť službu XLservice, budete musieť informovať spoločnosť vidaXL o vašom rozhodnutí 

vrátiť tovar ešte pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (30 kalendárnych dní). 

Môžete tak urobiť rôznymi spôsobmi:    

   

   

1. Prostredníctvom nášho webového chatu   

   

2. Prostredníctvom nášho webového formulára    

   

3. Prostredníctvom emailu    

   

   

   

   

   

   

   

   

V každom prípade nám, prosím, poskytnite čo najviac informácií, aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť 

čo najrýchlejšie:   

- SKU (referencia výrobku uvedená na krabici/stránke výrobku) položky, ktorú chcete 

vrátiť   -  dôvod, prečo chcete položku vrátiť    

- informácie o tom, či je položka zabalená v pôvodnom balení, a ak nie, prosím, poskytnite 

nám rozmery krabice, do ktorej ste položku zabalili. Upozorňujeme, že všetky vrátené 

položky musia byť rozložené   

- ak ste objavili akékoľvek poškodenia a to je hlavný dôvod, prečo si želáte tovar vrátiť, 

budeme vďační, keď nám poskytnete obrázky, na ktorých sú tieto poškodenia viditeľné. 



Tieto fotografie nám pomôžu identifikovať príčinu problému, aby sme sa v budúcnosti 

mohli podobným situáciám vyvarovať.    

   

Po tom, ako nám oznámite, že chcete využiť službu XLservice, vám zašleme email s potvrdením.   

   

Ak odstúpite od zmluvy, budú vám vrátené všetky platby, ktoré ste do tohto okamihu uhradili (za 

výrobky, ktoré chcete vrátiť), a to hneď, ako to bude možné, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy 

ste spoločnosť vidaXL upovedomili o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Spoločnosť vidaXL však 

môže odložiť vrátenie platby dovtedy, kým neprevezmeme vrátený tovar alebo kým nám 

neposkytnete doklad o tom, že ste ho zaslali späť, podľa toho, ktorá z týchto možností nastane skôr. 

Peniaze vám vždy vrátime prostredníctvom rovnakej platobnej metódy, akú ste použili pri pôvodnej 

transakcii, pokiaľ sme sa s vami vyslovene nedohodli inak. Za vrátenie platby vám za žiadnych 

okolností nebudú účtované žiadne poplatky. Ak ste nákup vykonali prostredníctvom služby Klarna, 

máte možnosť odložiť platbu dovtedy, kým vidaXL nespracuje vrátenie tovaru. Túto možnosť nájdete 

vo svojom účte Klarna.   

   

  

   

Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy pri výrobkoch predávaných spoločnosťou 

vidaXL   
   

Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy pri výrobkoch predávaných vidaXL    

Lehota na odstúpenie od zmluvy a výnimky    
Na väčšinu výrobkov predávaných spoločnosťou vidaXL sa vzťahuje 14-dňová zákonná lehota na 

odstúpenie od zmluvy. U niektorých výrobkov nie je stanovená žiadna lehota na odstúpenie od 

zmluvy, a preto sa môže stať že stratíte nárok na vrátenie tovaru v dôsledku určitého typu 

zaobchádzania s výrobkom. Ak chcete zistiť viac informácií o tom, na ktoré kategórie výrobkov sa 

vzťahuje táto výnimka, prosím, pozrite si časť výnimky zo zákonného práva na odstúpenie od zmluvy 

nižšie.    

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, ako ste vy alebo vami určená tretia 

strana (nie prepravca) prijali výrobok. Ak bolo objednaných viacero výrobkov, lehota na odstúpenie 

od zmluvy začína plynúť až nasledujúci deň po tom, ako vám bol doručený posledný výrobok. Počas 

lehoty na odstúpenie od zmluvy si môžete položku pozrieť a posúdiť len do takej miery, ako v prípade 

nákupu v kamennej predajni. Ak ste v priebehu lehoty na odstúpenie od zmluvy využívali tovar nad 

rámec toho, čo je nevyhnutné na posúdenie charakteru a vlastností položky, zodpovedáte za 

akúkoľvek stratu na hodnote, ku ktorej takýmto spôsobom mohlo dôjsť, a vidaXL má právo odrátať 

túto stratu na hodnote od sumy, ktorá by vám mala byť vrátená. Preto je veľmi dôležité, aby ste 

počas lehoty na odstúpenie od zmluvy zaobchádzali s výrobkom opatrne. Taktiež vás žiadame, aby 

ste výrobky vždy vracali v ich pôvodnom balení, pokiaľ je to možné.    

Poznámka: Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy si môžete uplatniť len v prípade, že ste tovar 

nakúpili ako spotrebiteľ.   

Ako uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy   
Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, budete musieť informovať spoločnosť 

vidaXL o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy ešte pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od 

zmluvy. Môžete tak urobiť rôznymi spôsobmi:    



1. Prostredníctvom nášho webového chatu    

2. Prostredníctvom nášho webového formulára    

   

3. Zašlete nám európsky vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (viď nižšie). Použitie tohto 

formulára nie je povinné.    

Uprednostnili by sme, keby ste využili jednu z vyššie uvedených možností.    

4. Alebo nám zašlite iné jednoznačné vyhlásenie na adresu: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 

SK, Venlo, Holandsko, webservice@vidaxl.nl    

V prípade, že na webovej stránke vidaXL využijete možnosť oznámiť nám, že chcete uplatniť svoje 

zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, bezodkladne vám pošleme potvrdenie o prijatí odstúpenia 

od zmluvy prostredníctvom zabezpečeného dátového nosiča (napríklad emailom).    

   

   

   

   

   

   

Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy l    
Ak odstúpite od zmluvy, budú vám vrátené všetky platby, ktoré ste do tohto okamihu uhradili (za 

výrobky, ktoré chcete vrátiť), a to hneď, ako to bude možné, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy 

ste spoločnosť vidaXL upovedomili o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Vrátenie platby však 

môžeme odložiť dovtedy, kým neprevezmeme vrátený tovar alebo kým nám neposkytnete doklad o 

tom, že ste ho zaslali späť, podľa toho, ktorá z týchto možností nastane skôr. Peniaze vám vždy 

vrátime prostredníctvom rovnakej platobnej metódy, akú ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ 

sme sa s vami vyslovene nedohodli inak. Napríklad, ak od nás namiesto vrátenej čiastky prijmete 

zľavový kupón. Za vrátenie platby vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky. Ak 

ste nákup vykonali prostredníctvom služby Klarna, máte možnosť odložiť platbu dovtedy, kým vidaXL 

nespracuje vrátenie tovaru. Túto možnosť nájdete vo svojom účte Klarna.   

   

Vrátenie výrobkov a náklady za vrátenie tovaru     
Po odstúpení od zmluvy musíte príslušné výrobky vrátiť čo najskôr vo vlastnej réžii, najneskôr však do 

14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ste upovedomili spoločnosť vidaXL o vašom rozhodnutí odstúpiť 

od zmluvy. Túto povinnosť splníte, ak príslušné výrobky vrátite pred tým, ako uplynie lehota v trvaní 

14 kalendárnych dní.    

Výrobok môžete vrátiť na nasledujúcu spiatočnú adresu: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, 

Venlo, Holandsko.    

Pri položkách, ktoré nie je možné vrátiť prostredníctvom klasickej pošty (napr. nábytok), musíte brať 

do úvahy aj náklady za dopravu vráteného tovaru, ktoré si účtujú rôzne doručovacie služby (ako aj 

služby, ktoré tovar vyzdvihnú priamo u vás). Tieto náklady sa odhadujú na maximálne cca 250.00 eur. 

Poplatky za vrátenie tovaru (prostredníctvom klasickej pošty alebo iným spôsobom) sú výlučne na 

vaše vlastné náklady.   



Poznámka: Ak výrobky vrátite predtým, ako nám oznámite, že chcete uplatniť svoje zákonné právo na 

odstúpenie od zmluvy, potom musí byť súčasťou balíka s vráteným tovarom aj jednoznačné 

vyhlásenie o tom, že si želáte uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Na obale, prosím, 

uveďte, že ide o vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy.    

Napríklad tak, že si vytlačíte a pripojíte európsky vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak 

využijete svoje zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, prosím, poskytnite nám doklad o zaslaní 

tovaru spolu s číslom na sledovanie zásielky.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Výnimky zo zákonného práva na odstúpenie od zmluvy a služby XLservice   
Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a služba XLservice sa nevzťahujú na:    

- výrobky, ktoré sa rýchlo kazia alebo majú obmedzenú trvanlivosť.    

- výrobky, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a 

ktorých záručná pečať bola po doručení porušená (napríklad: kozmetika).    

- tovar vyrobený na mieru alebo výrobky, ktoré sú jednoznačne určené pre konkrétnu osobu 

(napríklad: tričko s potlačou podľa vami uvedených špecifikácií).    

- Audio a video záznamy a počítačový softvér, ktorého záručná pečať bola po doručení 

porušená (napríklad: zapečatené DVD s určitým filmom).    

- výrobky, ktoré sú po doručení nenávratne zmiešané s inými položkami vzhľadom na svoju 

povahu (napríklad: benzín po naplnení nádrže).    

- alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá so spotrebiteľom pri vykonaní nákupu, no 

ich doručenie môže prebehnúť až po 30 a viac dňoch a ich skutočná hodnota závisí od 

kolísania cien na trhu, ktoré obchodník nemôže nijak ovplyvniť (napríklad: špeciálne sezónne 

vína).    

- jednotlivé noviny, časopisy alebo periodiká.   

   

Na výrobky predávané spoločnosťou vidaXL firemným zákazníkom sa nevzťahuje 

zákonné právo na odstúpenie od zmluvy ani služba XLservice.    
   

Na výrobky predávané spoločnosťou vidaXL firemným zákazníkom sa služba XLservice ani 

zákonné právo na odstúpenie od zmluvy nevzťahujú.    
   

https://www.vidaxl.sk/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/SK.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf


Ako firemný zákazník nemáte právo využiť lehotu na odstúpenie od zmluvy. Prosím, pozrite si 

ustanovenia obchodných podmienok, ktoré sa vzťahujú na firemných zákazníkov.    

   

Ak ste ako firemný zákazník vykonali nákup od externého predajcu, uplatňujú sa obchodné 

podmienky externého predajcu.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Príloha I: Vzorový formulár na odstúpenie od 

zmluvy Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy   

(formulár vyplňte a zašlite len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)   
   

• Komu: Vida XL B.V. Mary   
Kingsleystraat 1 5928 SK  

 Venlo,  Limburg  

Holandsko 

webservice@vidaxl.sk   

   

• Týmto vám oznamujem/oznamujeme*, že si želám/želáme* odstúpiť od zmluvy na kúpu 

nasledujúceho produktu (produktov): [označenie produktu (produktov)]*, na doručenie 

nasledujúceho digitálneho obsahu: [označenie digitálneho obsahu]* a/alebo na uskutočnenie 

nasledujúcej služby:  

[označenie služby].    

• Objednané dňa*/prijaté dňa* [dátum objednania služieb / dátum prijatia výrobkov]   

   

• [Meno zákazníka (zákazníkov)]   

   

• [Adresa zákazníka (zákazníkov)]   

   

• [Podpis zákazníka (zákazníkov)] (len v prípade, že sa formulár doručuje v papierovej forme)   

   
* Preškrtnite informácie, ktoré sú/nie sú relevantné a vyplňte všetky relevantné údaje   

   


