
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA 
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

 

1. Predávajúci: 
 

1.1. Predávajúcim je osoba v závislosti od prevádzky, ktorá má službu poskytnúť: 

1.1.1. Ružová dolina 7, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ EfectFit, s.r.o., sídlo: 
Klenová 3/13189, Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 01, IČO: 46 965 173; 

1.1.2. Trnavská cesta 74/E, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ EfectFit II. s.r.o., 
sídlo: Grösslingova 67, Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 09, IČO: 47 877 383, na 
základe franchisingovej zmluvy; 

1.1.3. Hraničná 3, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ EfectFit III. s.r.o., sídlo: 
Grösslingova 67, Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 09, IČO: 48 151 190, na základe 
franchisingovej zmluvy; 

1.1.4. Holíčska 5, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ VOO s.r.o., sídlo: Píniová 
23, 821 07 Bratislava – m. č. Vrakuňa, IČO: 50 436 384, na základe franchisingovej 
zmluvy; 

1.1.5. Dúbravska cesta 2, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ M&M Fit s. r. o., 
sídlo Drobného 1990/2, Bratislava - Dúbravka 841 01, IČO: 50 686 691, na základe 
franchisingovej zmluvy; 

1.1.6. Podzáhradná 17, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ EfectPlus s. r. o., 
sídlo: Súmračná 25, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 53 439 783, na základe 
franchisingovej zmluvy; 

1.1.7. Pri starom letisku 3, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ BOBAMA s.r.o., 
sídlo: Borekova 10661/13, Bratislava – Podunajské Biskupice, IČO: 51 235 471, na 
základe franchisingovej zmluvy; 

1.1.8. Trnavská cesta 74/C, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ EfectFit II. s.r.o., 
sídlo: Grösslingova 67, Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 09, IČO: 47 877 383, na 
základe franchisingovej zmluvy; 

1.1.9. Žltá 1/A, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ StayFit s.r.o., sídlo: Medená 
25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 51 250 471, na základe 
franchisingovej zmluvy; 

1.1.10. Borská 1, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ Hasl s.r.o., sídlo: 
Palkovičova 13, Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 08, IČO: 52 364 844, na základe 
franchisingovej zmluvy; 

1.1.11. Grösslingova 7, Bratislava, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ LP FITNESS s.r.o., 
sídlo: Ílová 6093/13, Bratislava – Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, IČO: 52 497 461, na 
základe franchisingovej zmluvy; 

1.1.12. Nám. Andreja Hlinku 7B, Mirage, Žilina, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ EF 
Žilina, s.r.o., sídlo: P. Jilemnického747/16, Trstená, PSČ: 028 01, IČO: 54 336 899, na 
základe franchisingovej zmluvy; 



1.1.13. Piaristická 33, Orbis, Nitra, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ SENDIR, s.r.o., sídlo: 
Šoproňská 670/10, Nitrianske Hrnčiarovce, PSČ: 951 01, IČO: 55 164 960, na základe 
franchisingovej zmluvy; 

 

1.1.14. Služby EfectFit Academy (t. j. služby odborného vzdelávania športových 
odborníkov - trénerov) poskytuje výlučne EfectFit II. s.r.o., sídlo: Grösslingova 67, 
Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 09,  IČO: 47 877 383. 
 
V prípade, že si nie ste istý, je predávajúcim tá spoločnosť, ktorej údaje sú 
uvedené na faktúre, alebo inom daňovom doklade, ktorý sme Vám zaslali (ďalej 
ktorýkoľvek z prevádzkovateľov aj ako „EfectFit“).  

 
V prípade pochybností sa vždy môžete obrátiť na spoločnosť EfectFit, s.r.o., sídlo: 
Klenová 3/13189, Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 01, IČO: 46 965 173, ktorá 
všetky vyššie uvedené spoločnosti zastrešuje, a ktorá Vám pomôže s riešením 
Vášho podnetu s konkrétnym prevádzkarom alebo prevádzkou. 

2. Spotrebiteľ: 
 

2.1. Je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci 
predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. 

 

3. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 

3.1. Každý spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na služby, bez uvedenia 

dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch 
odo dňa uzatvorenia zmluvy.  

3.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom 
rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel 
môžete použiť: formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto 
poučenia (strana 3), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: 
info@efectfit.sk, alebo poštou na konkrétnu prevádzku, resp. prevádzkovateľovi.  

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

4. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy 

4.1. Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v 
súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si 
zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.  

4.2. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď 
nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej 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.  

4.3. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám 
oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy. 
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5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie 
služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ 
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na 
odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému 
poskytnutiu služby 

 



FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

 

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár. 
 

Predávajúci *: 

EfectFit 

Prevádzkovateľ: .................................................................................. 

Adresa prevádzky: .............................................................................. 

Email: info@efectfit.sk 

 

6. Kupujúci (spotrebiteľ **): 
 

Meno a priezvisko: ..........................................................., dátum narodenia: .................................... 
Adresa pobytu: ........................................................................................................................................ 

 

Týmto oznamujem že odstupujem od kúpnej zmluvy o poskytnutí tejto služby: 
 

Číslo faktúry:  ......................................................................................................... 

 

Popis služby: ......................................................................................................... 

 

Dátum objednania služby: ......................................................................................................... 

 

Číslo účtu/kód banky: ......................................................................................................... 
 

Dôvod odstúpenia (nepovinné): ......................................................................................................... 
 

 

Dátum ................................................... Podpis ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

* Nehodiace sa preškrtnite, údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – 
faktúry. 
 

** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy 
nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

 


