Záručné podmienky, Reklamačný poriadok
8.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia v tomto článku OP uvedeným Reklamačným
poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži
nákupný doklad.
8.2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou OP predávajúceho a opisuje postup,
akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
8.3. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s
Reklamačným poriadkom a OP ešte pred objednaním tovaru.
8.4. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto
Reklamačným poriadkom.
8.5. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu
resp. prvému dopravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia
tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.
8.6. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému
tovaru nákupný doklad (faktúra – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými
potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena,
množstvo, sériové číslo).
Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list).
Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo.
Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu
kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
8.7. Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste
zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu
platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste
predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré
sa ku kúpe viažu. Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami
danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný
list vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými
podmienkami.
8.8. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. podnikateľom
alebo spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa
dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar od dopravcu.
8.9. Záručná doba
a) v prípade potravín je záručná doba do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do
ktorej má byť tovar spotrebovaný, uvedenej na obale, pokiaľ sú zo strany Kupujúceho

dodržané podmienky pre ich skladovanie a potravina nebola otvorená, s výnimkou prípadu,
kedy to bolo nevyhnutné pre zistenie vady. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach,
na ktorých je vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlemu
pokazeniu, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné vec použiť. Výnimkou sú tie
potraviny, u ktorých sa uvádzanie minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi
(čerstvé ovocie a zelenina, pekárenské výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe,
žuvačky, limonády, ovocné šťavy a pod.) a tie potraviny, ktoré sú pri splnení ďalších
zákonných podmienok ponúkané po uplynutí minimálnej trvanlivosti s označením ako
uplynutá - u týchto výrobkov je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr
deň po kúpe, ak predávajúci výslovne nestanovuje inak.
b) v prípade ostatných výrobkov (nepotravinárskeho druhu) je zákonná záručná doba 24
mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto
zákonnú lehotu predĺžiť.
Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo
zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v
záručnej dobe.
8.10. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia z.
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a z. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, obidva
zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom
poriadku.
8.11. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti (Jarmila Vávrová Cukránka,
Predmestie 110, 909 01 Skalica). Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný
servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní
kupujúci právo v autorizovanom servisnom stredisku.

8.12. V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci
uplatňovať reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise, pokiaľ sa predávajúci a
kupujúci nedohodnú inak. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného
servisu.
8.13. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu
prevádzky predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť
dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť
označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane
kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis
chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez
vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je
odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti
inak.

8.14. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného
dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom
doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na
reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj
kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
8.15. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci
vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní.
Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo
zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je
činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
1.
2.

3.
4.
5.
6.

mechanickým poškodením tovaru,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou,
prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je
priamo predajcom alebo výrobcom určené,
neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti
o tovar,
tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými
podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo
predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu
alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.
8.16. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v
reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby
odporúčame písomnú formu.
8.17. Spôsob vybavenia reklamácie ak je kupujúcim spotrebiteľ:
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s
kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby
predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho
kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak
nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od
zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou

vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa
prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci
už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
8.18. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové
vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované,
alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti
pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu
odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre
použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
8.19. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej
záruky tieto práva:
ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie
chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je
vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na
primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
●
ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na
výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva
spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.
Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca
riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa
vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby
brániace jej riadnemu užívaniu,
●
ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má
právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
●

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby
kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje
spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu
neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim
poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
8.20. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava
poskytnutá.
8.21. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých
prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa
druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane
odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore
so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po
uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má

rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je
záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje
Obchodný zákonník.
8.22. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola
reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a
to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je
odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane
potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia
reklamácie.
8.23. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil
pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením
oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po
vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a
účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na
úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
8.24. Spôsob vybavenia reklamácie, ak je kupujúcim podnikateľ:
Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a
povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na
primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými
alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
8.25. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania
reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola
reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne
záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa
počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda
doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný
e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
8.26. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď
telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po
vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
8.27. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia
doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca
od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je
predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie
čiastku za uskladnenie

