
Právo na odstúpenie od zmluvy 
 

1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 
 

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď ste uzavreli zmluvu o 
službách.  
 

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od 
zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na 
adresu roman@romanzavodsky.sk alebo poštou na adresu spoločnosť Fintech Investments 
s.r.o., Jasná 4175/9A 903 01 Senec . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na 
odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný tu. 
 
Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo 
akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom 
našej internetovej stránky www.unikdoslobody.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie 
odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. 
 

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na 
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

 
Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

 
1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím 

zmluvy. Nevrátime Vám však pomernú časť ceny služieb, ktoré sme Vám poskytli pred Vašim 
odstúpením.  
 

2. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude 
doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená 
rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným 
spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
 

3. Ak nezaniklo Vaše právo na odstúpenie od zmluvy tým, že služby boli v celom rozsahu 
poskytnuté pred uplynutím lehoty 14 dní od uzavretia zmluvy, tak odstúpiť od zmluvy môžete 
ak sa Fintech Investments s.r.o., Jasná 4175/9A 903 01 Senec, IČO: 53628080 dopustila 
podstatného porušenia zmluvy podľa ustanovení § 345 a súv. Obchodného zákonníka. 
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