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Reklamační řád 

Tento reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a ve smyslu ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

Reklamační řád účelně upřesňuje podmínky a postup zákazníka a prodávajícího v případě, pokud vznikne i přes 
veškeré úsilí prodávajícího o dosažení spokojenosti zákazníků (kupujících) a vysoké kvality zboží oprávněný důvod 
k reklamaci. 

I. Prevence  

Je důležité, aby zákazník: 
-     dbal po celou dobu užívání zakoupeného zboží na jeho správnou a pravidelnou údržbu. 
- při výběru zboží zvážil, zda zvolený výrobek odpovídá potřebám zákazníka a splňuje požadavky z hlediska 

funkčnosti.  

II. Povinnosti kupujícího 

Kupující je povinen: 
zakoupené zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách; 
- při reklamaci vhodnými prostředky prokázat, že zboží bylo řádně zakoupeno (např. předložením dokladu 

o zakoupení zboží – dodací list, faktura). 
Doporučuje se, aby kupující reklamoval pouze kompletní zboží s nepoškozeným obalem. 

III. Povinnosti prodávajícího  

Prodávající rozhodne o reklamaci v nejkratší možné době. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle 
druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být 
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

IV. Základní podmínky reklamace 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s řádnou 
objednávkou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou, má 

kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do souladu s objednávkou, a 
to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.  

Dále odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka). 
- vyskytne-li se u zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat; 
- vada musí být u prodávajícího uplatněna v záruční době; 
- vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, která vznikla v důsledku nevhodného nebo nekvalitního 

materiálu, nedodržení nebo nevhodné technologii zpracování; 
- za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla zejména v důsledku opotřebení, 

nesprávného používání, nedostatečné a nevhodné údržby; 
- reklamaci je možné uplatnit telefonicky u pověřeného pracovníka či emailem na objednavky@uniron.cz 
 
Záruční doba činí 2 roky a začíná běžet dnem zakoupení zboží. V případě podání reklamace se záruční doba 

prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Dojde-li k výměně zboží, záruční doba začne u 
vyměněného zboží běžet znovu. 
Při převzetí reklamovaného zboží prodávajícím je s kupujícím zahájeno reklamační řízení. 
  
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající 
je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující 
požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu takové součásti. Není-li takový postup 
možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci. 
  
Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí 
vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. 
  
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. 
  
V. Prodávající neodpovídá: 

- za škody způsobené nesprávným používáním. 
- za vadu u zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla cena snížena a na kterou byl zákazník 

upozorněn; 
- za vady vzniklé či reklamované po uplynutí záruční doby. 
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