
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA  
NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. VAŠE PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  

V prípade objednania služby na základe zmluvy uzavretej cez webovú stránku: www.covid-

testovanie.sk (ďalej len „Webová stránka“), ak nie sú zákonné dôvody vylučujúce toto právo, 

máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu, v lehote najneskôr do času kedy 

nastane dohodnutá doba na vykonanie Testovania na zistenie ochorenia COVID - 19 (ďalej 

len „Testovanie“). 

Pri uplatnení Vášho práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí 

odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom) zaslaným poštou na 

adresu spoločnosti ASMEA s.r.o., so sídlom Štefánikova 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 

711 019, DIČ: 2020265170, IČ DPH: SK 2020265170, spoločnosť zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 14046/B, ako poskytovateľa služby, 

alebo e-mailom na adresu testovanie@viaclinic.sk. Ak sa na Webovej stránke nachádza 

funkcionalita pre odstúpenie od zmluvy uzavretej cez Webovú stránku (ďalej len „Zmluva“), je 

pre platné odstúpenie od Zmluvy možné využiť aj tento spôsob.  

Ak využijete možnosť odstúpenia od Zmluvy prostredníctvom emailu, prijatie odstúpenia od 

Zmluvy Vám bezodkladne rovnakým spôsobom potvrdíme.  

Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak nám doručíte oznámenie o uplatnení práva 

na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako nastane čas dohodnutý na vykonanie služby 

Testovania.   

2. DÔSLEDKY PRE VÁS V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY  

Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím 

Zmluvy - cenu Testovania, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak. Uvedené sa nevzťahuje na žiadne 

ďalšie Vaše náklady týkajúce sa Zmluvy (cestové do miesta Testovania, náklady na prevod 

ceny Testovania a pod).  

Vrátenie platby. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo 

dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od Zmluvy. Platba Vám bude 

vrátená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe. Vrátená platba môže byť krátená 

o naše náklady súvisiace s prijatím a vrátením platby (bankové poplatky, poplatky za službu 

úhrady bankovou kartou a pod), v predpokladanej výške do 5% z výšky platby. 

 


