Reklamačný poriadok

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

a)

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom
podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za chyby tovaru sa
v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci
vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä
zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Občianskym zákonníkom
SR a platnými právnymi predpismi.

b)

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v
súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy
SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa
prevzatia tovaru Kupujúcim.

c)

Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na
predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,
neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

d)

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebovaním,
konaním Kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru Kupujúcim, neodborným,
nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo
opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel
používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, alebo uskladnením.

e)

Kupujúcemu záruka zaniká v prípade, ak bude vykonaný neodborný zásah do tovaru –
miešaním rôznych druhov tovaru, prípadne akýmkoľvek iným znehodnotením.

f)

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:
VEDUTA
Poľovnícka 3
962 31 Sliač
Pred zaslaním tovaru nás, prosím, kontaktujte na e-mail: shop@dekoruj.sk.

g)

K reklamovanému tovaru priloží Kupujúci čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru a podrobne
uvedie popis chyby.

h)

Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie Spotrebiteľovi najneskôr spolu s
dokladom o vybavení reklamácie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

i)

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže
namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci,
výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu
tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť
chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o chybu,
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ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby,
má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet nedostatkov vec riadne
používať. Ak ide o iné neodstrániteľné nedostatky, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z
ceny veci.

j)

Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie
na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený
Kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na
základe výzvy Kupujúceho je Kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od Predávajúceho
reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový
tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

k)

V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená a zákazník bude požadovať vrátenie
peňazí, budú tieto finančné prostriedky vrátené zákazníkovi do troch dní po uznaní reklamácie
Predávajúcim, a to na účet zákazníka, ktorý bude uvedený pri podaní reklamácie.
Tento reklamačný poriadok VEDUTA je pre web dekoruj.sk platný od 01.10.2019.
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