
 
Příloha č. 1 VOP 

 
 
Reklamační řád 

 

 
1. Kupující je povinen řádně převzít  zásilku,  zejména  

zkontrolovat neporušenost přepravního  obalu 
a bezprostředně  po převzetí Zboží zkontrolovat 
správnost obsahu doručené zásilky. V případě  
poškození obalu Kupující není povinen zásilku převzít 
a je povinen s dopravcem sepsat Zápis o škodě. 

 
2. V případě zjištění vady v dodávce uplatňuje Kupující 

svůj nárok na bezvadné plnění Reklamací. Reklamaci 
Kupující uplatňuje bez zbytečného odkladu vyplněním 
reklamačního formuláře „Záznam o reklamaci“ 
umístěného na e-shopu prodávajícího, a to nejpozději 
v následujících lhůtách.   
Reklamování nesouladu v obsahu dodání (tzn. 
nesoulad v množství, druhu a ceně plnění), nebo 
chybných údajů ve vystavených dokladech, musí být 
uskutečněno do 14 kalendářních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.  
Reklamování Zjevných vad musí být Kupujícím 
uskutečněno nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
data uskutečnění zdanitelného plnění.  
Reklamování Skrytých vad musí být Kupujícím 
uskutečněno nejpozději do 6 měsíců od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. V uvedených 
lhůtách musí být zboží fyzicky doručeno 
Prodávajícímu na adresu uvedenou v článku 6.  
Pozdější reklamace nebudou uznány. Lhůta pro 
vyřízení reklamace Prodávajícím činí 30 dnů a začíná 
běžet, jsou-li splněny veškeré náležitosti pro 
uplatnění reklamace uvedené v tomto reklamačním 
řádu. Nebude-li postupováno v souladu 
s podmínkami  tohoto Reklamačního řádu,  dojde 
k zamítnutí reklamace ze strany Prodávajícího. 

 
3. Na Zboží zaslané Prodávajícímu k reklamaci bez 

příslušného formuláře nebude Prodávajícím v rámci 
reklamačního řízení brán zřetel. Nebude-li formulář 
Záznam o reklamaci k takovému zboží Kupujícím 
dodatečně vyplněn ani ve lhůtě 7 dnů od doručení 
takového Zboží k reklamaci, bude Zboží Prodávajícím 
zasláno zpět Kupujícímu na jeho náklady. Vložení 
fotografie poškozeného Zboží k formuláři může 
uspíšit reklamační řízení.  

 
4. Za vadu nelze považovat změnu Zboží, která vznikla  
 

v důsledku jeho užívání. Vadu spočívající v rozdílu v 
množství objednaného a doručeného Zboží Kupující 
dokládá pomocí objektivního důkazního prostředku, 
např. svědectvím třetí nezávislé osoby.  

 
5. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na 

splatnost faktury za Zboží, kterého se reklamace 
týká.  

 
6. Kupující je povinen doručit Prodávajícímu na vlastní 

náklady Zboží, na které uplatňuje reklamaci, do 
provozovny (skladu) Prodávajícího na adrese ADLER  

 
 
 

Czech a.s., Ostrava Business Park, Lihovarská 
692/40C, 718 00 Ostrava – Kunčičky, Česká 
Republika. Při dodání Zboží na jinou adresu než je 
specifikována v tomto odstavci je Kupující povinen 
uhradit náklady na dopravné spojené s přeposíláním 
včetně poplatku ve výši 500,- Kč bez DPH. Zásilky na 
dobírku nebudou Prodávajícím převzaty. Kupující je 
povinen reklamované zboží doručit Prodávajícímu v 
původním obalu a také bez jakýchkoli známek úpravy 
nebo znehodnocení, zejména pak takové zboží musí 
být prosté jakýchkoli samolepek a poznámek či jiných 
označení či úprav provedených Kupujícím. 

 
7. Reklamované zboží musí být čisté, mechanicky 

nepoškozené, nepotištěné, nevyšité nebo jiným 
způsobem užité, použité (nošené) či znehodnocené 
Kupujícím. Jako součást zásilky přiloží Kupující 
vytištěný Záznam o reklamaci s přesným popisem 
vady. V případě skryté vady se výše uvedené použije 
přiměřeně k povaze vady.  

 
8.  Bude-li reklamace Kupujícího zamítnuta, ať už pro její  

uplatnění v rozporu s tímto Reklamačním řádem, 
nebo pro její neopodstatněnost, má Prodávající nárok  
zejména na úhradu  nákladů, které mu vznikly 
v souvislosti se zasláním  Zboží, kterého se  
reklamace týkala, zpět Kupujícímu, a nákladů 
vzniklých Prodávajícímu v důsledku posouzení 
reklamace Kupujícího. Bude-li reklamace Kupujícího 
uznána jako oprávněná, nahradí Prodávající 
Kupujícímu náklady spojené s dopravou takto 
reklamovaného zboží. 

 
 
9. Prodávajícím uznaná reklamace (tj. reklamace, se 

kterou byl Prodávajícím Kupujícímu vysloven souhlas) 
může být vyřešena formou:  

 
a. opravy nebo náhrady vadného Zboží či jeho části 

Zbožím bezvadným,  
 

b. poskytnutím slevy na vadné Zboží s přihlédnutím k 
charakteru vady Zboží a možnosti dalšího použití 
vadného Zboží,  

 
c. vrácením Kupní ceny na základě Opravného 

daňového dokladu zaslaného Prodávajícím 
Kupujícímu, který je Kupující povinen podepsat a 
doručit Prodávajícímu zpět.  

 
Volba mezi způsoby a) a c) je výlučně na uvážení 
Prodávajícího, přičemž Prodávající vezme v úvahu 
zejména povahu reklamované Vady a Zboží v zájmu 
co nejefektivnějšího, nejrychlejšího a 
nejhospodárnějšího odstranění reklamované Vady. 
Způsobem b) může být reklamace vyřešena po 
vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího. 


