Reklamácia tovaru
V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho do
14 pracovných dní od obdržania zásielky na vlastné náklady poslať späť na adresu predávajúceho,
spoločne s faktúrou a žiadosťou o vrátenie peňazí. Tovar nesmie byť použitý a poškodený. Tovar je
potrebné zaslať späť v škatuli, resp. v bublinkovej obálke, riadne zabalený, zaslaný doporučene
1.triedou na nižšie uvedenú adresu. Peniaze za vrátený tovar budú poslané len na bankový účet
kupujúceho. Peniaze budú vrátené do 15 pracovných dní odo dňa, keď vrátený tovar obdržíme
nepoškodený.
Adresa pre vrátené zásielky:
Ing. Peter Novák
Odborárska 17
040 01 Košice
Vrátené zásielky zaslané na DOBIERKU - nebudú prevzaté!!!
V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.
Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.
Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli
zistené ihneď po dodávke tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas
bežného používania tovaru.
Pre zahájenie reklamácie prosím vyplňte reklamačný protokol.
Reklamácia, záruka a vrátenie tovaru
I. Záručná doba podľa zákona č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je
stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená
dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov
súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30
dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky
informovaný.
II. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pri
uplatnení reklamácie je kupujúci povinný upozorniť predávajúceho telefonicky alebo emailom a
zaslať reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a
zabezpečený proti poškodeniu, musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, daňový
doklad a záručný list ak bol dodaný, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa,
tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list pričom to musí byť
poistená zásielka(aj list). Predávajúci vrátený tovar zaslaný formou dobierkou službou nepreberie.
Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Reklamáciu tovaru
vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od začiatku
reklamačného konania.

III. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí
kupujúci. Spiatočnú prepravu v prípade oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
IV. V prípade, že budú splnené všetky podmienky pre uplatnenie reklamácie má kupujúci právo na
odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná má právo na vrátenie
plnej sumy zaplatenej za tovar, ktorá však nezahrňuje poštovné a balné. Po dohode môže
predávajúci reklamovaný tovar nahradiť novým tovarom v zodpovedajúcej hodnote alebo inej,
pričom dôjde k vráteniu alebo doplateniu cenového rozdielu.
V.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným
mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími
vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru
neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), akýmikoľvek zásahmi do konštrukcie,
celistvosti a príslušenstva výrobku, prepätím v el. sústave, napr. pri údere blesku a znovu
obnovením dodávky el. energie pri jej výpadku alebo odpojení. pri používaní tovaru v rozpore s
návodom na obsluhu a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený. mechanickým poškodením
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy a nesprávnym použitím
výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným
stanoviskom..
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola
reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba
začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie
kupujúceho telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu
kupujúceho.

