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Chcete si kúpiť niečo nové.
Zhromažďujete informácie 
o možnostiach a dostupných cenách. 
Žiadna reklama ani opis výrobku/
produktu nesmú byť zavádzajúce.

Vyberiete si a tovar  
si zakúpite.

Tovar 
spĺňa Vaše 
očakávania. 
Ste spokojný 

zákazník!

Kúpili ste si ho 
v obchode  
v meste.

Nemáte právny 
nárok na vrátenie 

tovaru.  
Niektoré obchody 
však dobrovoľne 

zákazníkom 
umožňujú vrátenie 

alebo výmenu 
tovaru počas 

určitého obdobia.

Kúpili ste ho prostred-
níctvom poštovej, 
internetovej alebo 

telefonickej objednávky 
alebo od predajcu, ktorý 

Vás navštívil doma 
alebo na pracovisku. Zistíte  

problém do prvých 
šiestich mesiacov 

od doručenia 
tovaru.

Predpokladá sa, že 
problém existoval pri 
prijatí tovaru, pokiaľ 
obchodník nedokáže 

opak. Preto máte právo 
na jeho bezplatnú opravu 
alebo výmenu, alebo, ak 

sa to ukáže ako príliš 
zaťažujúce, na zníženie 

ceny alebo vrátenie 
peňazí.

V niektorých krajinách 
môžete mať právo 

sám/sama si vybrať 
medzi týmito rôznymi 
prostriedkami nápravy.

Prestane fungovať 
počas prvých 
dvoch rokov, 
ale po šiestich 
mesiacoch od 

doručenia.

Stále máte právo 
na bezplatnú 
opravu alebo 

výmenu tovaru, 
alebo aspoň na 
zníženie ceny 
alebo vrátenie 
peňazí. V tomto 

prípade však 
budete musieť 
preukázať, že 

problém existoval 
pri prijatí tovaru.

Podľa právnych predpi-
sov EÚ nemáte právny 
nárok, ale obchodník 
alebo výrobca Vám 
napriek tomu môže 

prejaviť ochotu pomôcť.  
Na základe právnych 

predpisov v niektorých 
krajinách môžete mať 
nárok na dodatočné 

práva.

Prestane  
fungovať viac ako 

dva roky  
od doručenia.

Neprijateľné 
štandardné 

ustanovenia nie 
sú podstatné 

pre plnenie 
zmluvy. Napríklad 
keď špecifikujú 
neprimerane 

vysoké poplatky  
za omeškanie.

Neprijateľné 
štandardné 
ustanovenia  

sú podstatné 
pre plnenie 

zmluvy. Napríklad 
umožňujú 

obchodníkovi, aby 
sám rozhodol 
o tom, či dodal 

tovar podľa 
dohodnutých 
podmienok, 

a napríklad žiadať 
platbu za svadobnú 

tortu, ktorá bola 
doručená až dva 
dni po dátume 

svadby!

Celá zmluva  
nie je záväzná  
(je neplatná).

Tieto ustanovenia 
sa neuplatňujú 

(sú neplatné), ale 
platnosť zmluvy 

ako takej je 
zachovaná.

Môžete ho poslať späť do 
14 dní od doručenia, pričom 

obchodníkovi oznámite, že od 
zmluvy odstupujete. Potom by ste 
mali dostať svoje peniaze späť do 

14 dní. Musíte zaplatiť náklady 
na vrátenie tovaru, pokiaľ si 

obchodník splnil svoju povinnosť 
informovať vás o tejto povinnosti.   

Pozn.: Ak ste si zvolili drahšiu 
možnosť ako bežnú zásielku, 
nebudete si môcť nárokovať 
vrátenie týchto dodatočných 

nákladov.

Vaše peniaze Vám 
boli vrátené do 

14 dní.

Upozorňujeme, že táto infografika slúži len na informačné účely a nemala  
by sa považovať za zdroj akéhokoľvek oficiálneho výkladu právnych predpisov 
Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

Obráťte sa na orgány pre ochranu spotrebiteľa  
Vašej krajiny alebo na najbližšie európske  

spotrebiteľské centrum (ec.europa.eu/consumers/ecc/),  
ktoré Vám poskytne bezplatnú pomoc a poradenstvo!

Požiadajte o pomoc a poradenstvo spotrebiteľské  
organizácie alebo orgány pre ochranu spotrebiteľa  

Vašej krajiny! Pozri zoznam na  
ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm 

Ide o  
obchodníka v inom 

členskom štáte,  
v Nórsku alebo  

na Islande.

Ide o  
obchodníka vo 

Vašom členskom 
štáte.

Problém je 
vyriešený 

v primeranej 
lehote.

Problém nie je 
úplne vyriešený 

v primeranej 
lehote.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

INÁ KRAJINA VAŠA KRAJINA

Vaše peniaze Vám 
neboli vrátené do 

14 dní a obchodník 
Vám ich odmieta 

vrátiť príp. 
nereaguje na Vašu 

žiadosť.

Tovar 
zodpovedá 

reklame, ale 
rozhodnete 
sa, že si ho 
nenecháte.

Tovar zodpovedá tomu, 
čo ste chceli kúpiť, ale 
je s ním problém. Tovar 

nezodpovedá opisu 
v reklame, nehodí sa 
na účel, na ktorý ho 

potrebujete, alebo nie je 
taký kvalitný, ako by ste 
od tohto druhu tovaru 

očakávali.

Vždy, keď si niečo kúpite, 
vstupujete do zmluvného 
vzťahu. Ak Vaša zmluva 
nebola dohodnutá na 

individuálnej báze, 
nesmie obsahovať 
ustanovenia, ktoré  

by boli neprijateľné alebo 
vo Váš neprospech.

KÚPA

KÚPA

STOP

STOP

OBCHOD
 POŠTA – INTERNET – TELEFÓN  POŠTA – INTERNET – TELEFÓN

2 ROKY
6 MESIACOV

14 DNÍ

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

