1. Reklamačný poriadok ( zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
1.1.Záručná lehota začína bežať prevzatím veci kupujúcim. Pokiaľ nie je v záručnom liste
stanovené inak, je tovar v zákonnej lehote 24 mesiacov. Prípadné reklamácie budú
riešené individuálne k Vašej spokojnosti v súlade s právnym poriadkom SR.
1.2.Pokiaľ bude reklamácia vyhodnotená ako oprávnená, má spotrebiteľ právo na náhradu
nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.
1.3.Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu
bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
1.4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo
forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho
1.5.Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu
bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
1.6.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje
chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a
bol zakúpený u predávajúceho.
1.7.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak
neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže,
že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
1.8.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení
tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi
predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
1.9.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu tak, že zašle tovar na
adresu predávajúceho poštou a vyplní formulár. Podobu formulára určí predávajúci a
jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo
formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý
sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky
nasledujúce podmienky:
1.9.1. Doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho
predávajúcemu.
1.9.2. Doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na
dobierku predávajúci nepreberá.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný
tovar je nutné doručiť do miesta podnikania predávajúceho poštou, ak predávajúci
alebo určená osoba neurčí inak.
1.10. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného
odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie
chyby.
1.11. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ("rozpor s
kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez
zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu 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, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou
zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Odporúčaný postup pri reklamácii:
1. Informujte nás e-mailom na alebo telefonicky.
2. Tovar odošlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
3. O priebehu reklamácie Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

