Reklamačný poriadok
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

a) Spoločnosť Zuzana Maronová (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v
súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa
(ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo
zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu
uplatniť.
b) Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane
spotrebiteľa“), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
2.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

Zuzana Maronová zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619
ods. 1 Občianskeho zákonníka)
3.

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

a) Práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od
kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje písomne na
adresu: Zuzana Maronová, Jelenia 19, 811 05 Bratislava, alebo mailom: maly@beeryjam.com
b) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia
reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia
reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
c) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní
od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
4.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe
b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky podmienky pre reklamáciu (fyzicky nepoškodený,
nepoškodený živelnou udalosťou, aby bol neotvorený a pôvodne uzatvorený atď.)
5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie
peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z
týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Postup:
Tovar pripravte a bezpečne zabaľte.
Priložte sprievodný dopis s popisom závady.
Priložte kópiu nákupného dokladu a Vašu spätnú adresu.
Číslo bankového účtu v tvare IBAN pre prípad vrátenia peňazí.
Odovzdajte tovar na poštu alebo prepravnej spoločnosti.
Tovar zašlite na adresu:
Zuzana Maronová - reklamácie
Jelenia 19
811 05 Bratislava
6.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

a) V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť
sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa
predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní
odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b)Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je
Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v
zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska
Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má
právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

V Bratislave, dňa 1.06. 2017
Zuzana Maronová

