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REKLAMAČNÝ PORIADOK
Prechod nebezpečenstva škody na tovare
Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje RKS, popr. Zmluva o dielo.
Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na
kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme tovar od
predávajúceho, alebo keď je predávajúcim odovzdal dopravcovi, alebo aj okamihom, kedy je kupujúcemu
umožnené nakladať a manipulovať s tovarom. Kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare po celú dobu,
kedy má tovar v držbe, aj keď nie je jeho vlastníkom. Po túto dobu je kupujúci povinný zabezpečiť tovar pred
jeho poškodením, odcudzením alebo pred vznikom iných škôd.

Prechod vlastníckych práv
Tovar zostáva až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny majetkom predávajúceho.

Reklamačné konanie
Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú lehotu v súlade s platnými zákonmi SR v dobe trvania 24
mesiacov od dátumu dodania. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú nemôže byť tovar používaný pre
vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Zjavné vady je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 5‐tich dní od prevzatia tovaru. Skryté chyby je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného
odkladu od okamihu, kedy vadu zistil, najneskôr však do 24 mesiacov od dátumu dodania. Reklamačné konanie
prebieha medzi predávajúcim a kupujúcim a je začaté okamihom riadneho doručenia písomnej reklamácie
predávajúcemu niektorým z nasledujúcich spôsobov:
‐ Osobným doručením na adresu predávajúceho
‐ Poštou na adresu predávajúceho
‐ Elektronicky na e‐mailovú adresu predávajúceho uvedenú na www.dvereprum.sk.
Reklamácia bude prijatá do riadneho reklamačného konania iba v prípadoch, keď obsahuje:
‐ Identifikáciu reklamovaného tovaru (podľa čísla cenovej ponuky a položky z ponukového listu)
prostredníctvom vydaného Reklamačného protokolu.
‐ Popis reklamovanej vady a jej fotodokumentáciu alebo dodanie vadného tovaru k predávajúcemu.
Predávajúci podá kupujúcemu do 5‐tich pracovných dní písomnú informáciu o priebehu reklamačného
konania.
Kupujúci je povinný v prípade začatia oprávneného reklamačného konania umožniť predávajúcemu kontrolu a
prípadné prevzatie chybného tovaru k oprave, ak charakter vady umožňuje opravu.
V prípade uznania reklamácie za oprávnenú, odstráni predávajúci vadu do 30‐tich dní, ak nebude medzi
predávajúcim a kupujúcim dohodnutá iná lehota.
V prípade neuznania požiadavky kupujúceho ako oprávnenej reklamácie podá predávajúci kupujúcemu
písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
V prípade dohody o riešení reklamácie formou zľavy z kúpnej ceny, môže byť táto zľava poskytnutá
nasledujúcimi spôsobmi:
‐ Dohodnutú zľavu poskytnuté pri ďalšej dodávke predávajúcemu
‐ Vystavením dobropisu s následným zápočtom
‐ Vystavením dobropisu s následným vrátením prísl. finančných prostriedkov kupujúcemu
Reklamačné konanie nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť plnú cenu tovaru podľa dohodnutých
obchodných podmienok.

