
 

 

 

 

               Číslo faktúry                                    

 

Návratka (reklamácia, ktorá vznikla počas 24 mesačnej záruky) 

 

          

Popis vady....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

          Kód produktu             Počet ks 

        
        
        
        
        
                                                                   
Číslo účtu (IBAN)                                                     Kód banky                         

 

 

 

 

V............................................................       Dňa..................................      Podpis........................................... 

 

 

 
 Tovar, na ktorom vznikla vada počas 24 mesačnej záruky, môže kupujúci reklamovať  spolu s faktúrou 

a vypísanou návratkou (reklamácia). 
 Tovar musí byť zaslaný na adresu uvedenú na faktúre ako poistený alebo doporučený list, príp. ako balík. Na 

dobierku nepreberáme. 
 V návratke (reklamácia), je potrebné vyplniť číslo faktúry, popis závady reklamovaného produktu, kód 

reklamovaného produktu , počet kusov a číslo účtu na ktorý vrátime peniaze v prípade uznania reklamácie.  

 

 

 

 



 

Záručná doba a záručné podmienky 

a.)Záruka sa poskytuje v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa na dobu 24 
mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

b.)Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar pri prevzatí alebo vznikli počas záručnej doby. 

c.)Vady tovaru a nároky na uplatnenie reklamácie vyplývajúcich z tych vád musia byť uplatnené počas záručnej 
doby. Po uplynutí  záručnej doby nie je možné uplatniť si reklamáciu na existujúce vady, ktoré vznikli pred 
skončením záruky. 

d.)Uplynutím záruky zaniká právo na reklamáciu. 

e.)Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vád, ktoré vznikli počas záruky. 

f.)Kupujúci ma právo uplatniť si reklamáciu u predávajúceho na tovar, ktorý vykazuje vady za ktoré zodpovedá 
predávajúci, alebo výrobca 

Za vady tovaru nemožno považovať: 

a.)vady ktoré boli spôsobené dopravcom 

b.)opotrebenie spôsobené obvyklým používaní 

c.)mechanické poškodenie zavinené kupujúcim 

d.)poškodenie spôsobené nadmerným a nevhodným používaním 

e.)zanedbaním starostlivosti o tovar 

f.)nesprávnym ošetrovaním 

g.)pôsobením, cudzích látok (voda, chemikálie) 

e.)vady spôsobené vyššou mocou 

f.)neodborným zásahom kupujúcim 

h.)na závady, na ktoré bol kupujúci upozornený 

i.)na závady, pre ktoré bola na tovar poskytnutá zľava 

 

 Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného bez zbytočného odkladu. 
Neskoršie uplatnenie vady tovaru pri pokračujúcom užívaní by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, 
znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania. 

 Pre uplatnenie reklamácie je potrebné zaslať tovar na adresu predávajúceho spolu s faktúrou, ktorá 
slúži ako záručný list a vypísaný reklamačný protokol.  

 Vybavenie reklamácie sa vťahuje len na vady ktoré kupujúci uvedie vo formulári.  

 Reklamačné konanie začína plynúť doručením reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamáciu 
nemožno uplatniť, ak tovar nebol dodaný kompletný vrátane faktúr. 

 Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii hneď, najneskôr však do 3 prac. dní od doručenia. V 
zložitejších prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni 
odo dňa začatia reklamačného konania. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má 
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 

 Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatí a uplatnení reklamácie tovaru vo forme zvolenej 
predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená 
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení 
reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. 

 


