REKLAMAČNÍ ŘÁD
Článek 1 - Právo na reklamaci
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník podle občanského zákoníku
právo tuto vadu reklamovat. Výjimku tvoří zboží prodávané za nižší cenu s vadou,
která byla zákazníkovi při koupi zboží známa.
Zákazník je povinen ihned při nákupu zkontrolovat správnost ceny a případné vrácené hotovosti, na pozdější reklamace se již nebere zřetel.
Reklamaci uplatňuje zákazník v záruční době v prodejně, ve které zboží zakoupil. Podmínkou uznání reklamace je předložení originálu kupního dokladu a reklamovaného zboží včetně
obalu.
Článek č. 2 - Lhůty pro uplatnění reklamace
Záruční doba potravinářského zboží je osm dní. Jde-li o zboží, které se rychle kazí, musí
být reklamace uplatněna nejdéle v den následující po koupi, jinak práva z odpovědnosti za
vadu zaniknou.
O oprávněnosti reklamace rozhodne vedoucí prodejny ihned, pokud se jedná o zjevnou
jednoznačnou vadu zboží. Ve složitějších případech se dohodne s reklamujícím na lhůtě
k vyřízení, která však nesmí přesáhnout 30 dnů. Je-li dohodnuta lhůta k vyřízení reklamace,
obdrží zákazník jako doklad o uplatnění reklamace originál reklamačního listu.
Článek č. 3 – Způsob vyřízení reklamace
Jestliže je reklamace oprávněná, má zákazník právo buď na náhradu stejným druhem a
množstvím zboží bezvadného nebo jiným zbožím ve stejné ceně nebo na vrácení kupní částky.
Má-li zboží prodané za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má zákazník právo na přiměřenou slevu.
Článek č. 4 - Náhrada výdajů
Zákazník má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva odpovědnosti za vady. Právo na náhradu těchto nákladů musí být u
prodávajícího uplatněno nejpozději do 1 měsíce po uplynutí doby, do které musí být uplatněno právo odpovědnosti za vady.
Článek č. 7 - Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád musí v prodejně uložen na viditelném a zákazníkovi přístupném místě. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 a platí do odvolání.

