REKLAMA NÍ ÁD
obchodní spole nosti Magoya, spol. s r.o., se sídlem Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6, I : 639 81
815, spisová zna ka C 39857 vedená u M stského soudu v Praze,
pro uplatn ní práv z vadného pln ní p i koupi zboží prost ednictvím on-line obchodu umíst ného na
internetové adrese www.nejlevnejsipolykarbonat.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tento reklama ní ád (dále jen „reklama ní ád“) obchodní spole nosti obchodní
spole nosti Magoya, spol. s r.o., se sídlem Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6, I : 639 81
815, spisová zna ka C 39857 vedená u M stského soudu v Praze (dále jen „prodávající“)
upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona . 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele, ve
zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon o ochran spot ebitele“) odpov dnost
prodávajícího za vady zboží (dále jen „zboží“) zakoupeného jinou fyzickou osobou (dále jen
„kupující“) prost ednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na
webové stránce umístn né na internetové adrese www.nejlevnejsipolykarbonat.cz (dále jen
„obchod“).
1.2. Reklama ní ád se vztahuje na zboží, u n hož jsou kupujícím uplat ována práva kupujícího
i prodávajícímu z odpov dnosti za vady (dále jen „reklamace“).
1.3. Reklama ní ád se nevztahuje na p ípady, kdy osoba, která zakoupila zboží od prodávajícího,
je právnickou osobou i osobou, jež jedná p i objednávání zboží v rámci své podnikatelské
innosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4. Zn ní reklama ního ádu m že prodávající m nit i dopl ovat. Tímto ustanovením nejsou
dot ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú innosti p edchozího zn ní reklama ního ádu.
2. ROZSAH REKLAMACE
2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn práv z reklamace (vadného pln ní) se ídí
íslušnými obecn závaznými p edpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až
2117 a § 2161 až 2174 ob anského zákoníku).
2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží p i p evzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v dob , kdy kupující zboží p evzal:
2.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující o ekával s ohledem na
povahu zboží a na základ reklamy jimi provád né,
2.2.2. se zboží hodí k ú elu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
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tohoto druhu obvykle používá,
2.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo p edloze, byla-li
jakost nebo provedení ur eno podle smluveného vzorku nebo p edlohy,
2.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, mí e nebo hmotnosti a
2.2.5. zboží vyhovuje požadavk m právních p edpis .
2.3. Ustanovení uvedená v l. 2.2. reklama ního ádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší
cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opot ebení zboží zp sobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající mí e používání nebo opot ebení,
kterou zboží m lo p i p evzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
2.4. Projeví-li se vada v pr
evzetí.

hu šesti m síc od p evzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již p i

3. PODMÍNKY, ZP SOB A MÍSTO UPLATN NÍ REKLAMACE
3.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejd íve po jeho p evzetí, nejpozd ji do 2 dn , a
esv it se o jeho vlastnostech a množství. Pokud je zjišt no poškození zboží, je kupující
povinen s doru ovatelem vyhotovit záznam o poškození zboží a ihned uplatit reklamaci
zboží. Reklamace jiných vad zboží, které nebyly viditelné p i p evzetí zboží, je nutné uplatnit
neprodlen po jejich odhalení osobn na adrese Kropá ova Vrutice 112, 294 79 v provozní
dobu provozovny vždy každý pracovní den v dob od 9 do 15 hod.
3.2.

i prodeji spot ebního zboží je kupující oprávn n uplatnit reklamaci v dob 24 m síc od
evzetí zboží, tato doba m že však být prohlášením prodávajícího v záru ním list
stanovená delší. U zboží ady PROFI se poskytuje prodloužená záruka na stálobarevnost a
krupobití, p i maximálním pr
ru velikosti kroupy do 20 mm p i maximální rychlosti letu
do 24 m/s, v délce 10 let. Odpov dnost za vady se poskytuje pouze na celé desky.

3.3. Práva z odpov dnosti za vady se nevztahují na b žné opot ebení zboží (nebo jeho ástí)
zp sobené používáním. Kratší životnost zboží v takovém p ípad nelze považovat za vadu a
nelze ji ani jako takovou reklamovat. Stejn tak se práva z odpov dnosti za vady nevztahují na
zboží, které bylo upraveno, pozm no i do kterého bylo zasáhnuto.
3.4. Reklamaci je oprávn n uplatnit kupující, který prodávajícímu prokáže, že je oprávn n
k podání reklamace, zejména dokladem o koupi reklamovaného zboží nebo záru ním listem
(v p ípad , že byl prodávajícím vydán). Dále je kupující povinen p edložit prodávajícímu
digitální kód šarže výrobku, bez n hož nelze reklamaci vy ídit (vzor digitální kódu šarže
výrobku je na www.nejlevnejsipolykarbonat.cz ).
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3.5. Kupující musí p i uplatn ní reklamace prodávajícímu sd lit, jaký konkrétní nárok
z odpov dnosti prodávajícího za vady uplat uje; touto volbou je kupující vázán a není
oprávn n ji následn m nit.
3.6. Kupující je povinen p edložit prodávajícímu spolu s reklamací ve lh
pro uplatn ní
reklamace dle l. 3.1. reklama ního ádu reklamované zboží a okamžik, kdy prodávající
obdržel od kupujícího reklamované zboží, se považuje za okamžik uplatn ní reklamace
kupujícím.
3.7. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je
obsahem reklamace a jaký zp sob vy ízení reklamace kupující požaduje.
4. VY ÍZENÍ REKLAMACE
4.1. Prodávající nebo jím pov ený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých p ípadech
do t í pracovních dn . Do této lh ty se nezapo ítává doba p im ená podle druhu zboží
pot ebná k odbornému posouzení vady. Reklamace v etn odstran ní vady musí být vy ízena
bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 30 dn ode dne uplatn ní reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodne na delší lh .
4.2. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a zp sobu vy ízení reklamace, v etn
potvrzení o provedení nápravy a dob jejího trvání, p ípadn písemné od vodn ní zamítnutí
reklamace.
4.3. V p ípad , že je reklamace prodávajícím shledána jako oprávn ná, má kupující právo:
-

v p ípad podstatného porušení kupní smlouvy na odstran ní vady dodáním nové v ci
bez vady nebo dodání chyb jící v ci, na odstran ní vady opravou v ci, na p im enou
slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy,

-

v p ípad nepodstatného porušení kupní smlouvy na odstran ní vady, anebo na
im enou slevu z kupní ceny.

Ostatní nároky kupujícího vyplývající z platných právních p edpis tím nejsou dot eny.
4.4. V p ípad , že kupujícímu vznikne na základ reklamace nárok odstran ní vady dodáním nové
ci bez vady nebo dodání chyb jící v ci a totožný typ zboží není možné kupujícímu dodat,
nabídne prodávající kupujícímu obdobné zboží ve stejné cenové relaci. V p ípad , že kupující
s dodáním obdobného zboží nevysloví souhlas, je oprávn n od kupní smlouvy odstoupit.
4.5. Právo z vadného pln ní kupujícímu nenáleží, pokud kupující p ed p evzetím v ci v
c má vadu nebo sám vadu zp sobil.
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l, že

4.6. V p ípad , že je reklamace zboží shledána neoprávn nou, oznámí prodávající tuto skute nost
kupujícímu. V p ípad zjevn neoprávn né reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých
náklad spojených s vy ízením reklamace a sou asn ani prodávající nemá nárok na náhradu
náklad , které vznikly na jeho stran (pokud se ze strany kupujícího nejednalo o zneužití
práva jako je nap . opakovaná zjevn bezd vodná reklamace).
4.7. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží u prodávajícího, nebo na vlastní
náklady si nechat poslat zboží na doru ovací adresu, bezodkladn po obdržení informace, že
reklamace byla vy ízena, a to bez ohledu zda byla reklamace vy ízena jako oprávn ná i
neoprávn ná. Nejpozd ji je kupující povinen si reklamované zboží vyzvednout 30. den ode
dne uplatn ní reklamace. V p ípad , že si kupující u prodávající reklamované zboží ve shora
uvedené lh
nevyzvedne, je prodávající oprávn n reklamované zboží na náklady kupujícího
prodat i zlikvidovat. V p ípad prodeje je prodávající oprávn n ode íst si náklady na
uskladn ní reklamovaného zboží a náklady prodeje.
5. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
5.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani ní) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se ídí eským právem. Tímto nejsou dot ena práva spot ebitele
vyplývající z obecn závazných právních p edpis .
5.2. Je-li n které ustanovení reklama ního ádu neplatné nebo neú inné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce p ibližuje. Neplatností nebo neú inností jednoho ustanovení není dotknutá
platnost ostatních ustanovení. Zm ny a dopl ky reklama ního ádu vyžadují písemnou
formu.
V Praze dne
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Magoya, spol. s r.o.
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