REKLAMAČNÝ PORIADOK
KRYTEX – stavebné centrum, s.r.o., ul. ČSL armády 9203, 03601 Martin
Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie
1) Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo
v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol úplný, kompletný,
čistý a v súlade so všeobecnými hygienickými zásadami a hygienickými predpismi.
2) Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky
stanovené pre používanie tovaru, návody na používanie tovaru, užívať tovar len na určený účel, ošetrovať
tovar spôsobom uvedeným v návode v súlade s jeho vyhotovením, zložením a materiálom.
3) Právo na uplatnenie reklamácie nemá kupujúci v prípade, že vady tovaru zavinil kupujúci svojim konaním,
nekonaním, opomenutím alebo iným spôsobom.
Článok II
Miesto uplatnenia reklamácie
1) Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne v sídle predávajúceho - spoločnosti KRYTEX - stavebné
centrum, s.r.o., Ul. Československej armády 9203, 036 01 Martin. K reklamácie je potrebné doložiť doklad o
kúpe výrobku.
2) Reklamovaný tovar u ktorého je uznaná reklamácia je potrebné doručiť na adresu predávajúceho spoločnosti KRYTEX - stavebné centrum, s.r.o., Ul. Československej armády 9203, 036 01 Martin.
Článok III
Zodpovednosť predávajúceho
1) Kvalitu výrobkov je nutné prekontrolovať ešte pred ich montážou. Pokiaľ budú zistené kvalitatívne
nedostatky obkladov je nutné ich reklamovať ešte pred montážou. Reklamácie rozmerov a farebnosti
obkladov po vykonaní montáže nebudú uznané.
2) Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré
sú predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy
očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé. Taktiež zodpovedá za to,
že tovar zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, miere alebo hmotnosti,
zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
3) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré sa prejavia na tovare v záručnej dobe.
4) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
•
•
•
•
•
•
•
•

ktoré si kupujúci spôsobil sám pri manipulácii, preprave príp. nevhodným skladovaním.
o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru a pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku nadmerného opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či
nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym servisom.
spôsobené nesprávnou, alebo neodbornou montážou v rozpore s montážnym návodom,
použitím nevhodných lepiacich alebo škárovacích zmesí, prípadne použitím zmesí po uplynutí ich
životnosti.
za vadu betónových obkladov sa nepovažujú mierne farebné a odtieňové odchýlky, ktoré sú
prirodzené nakoľko sa jedná o imitáciu prírodného kameňa.
prípadné cementové výkvety alebo závoje sú prirodzenou vlastnosťou betónových výrobkov a
nepovažujú sa za vadu.
drobné rozmerové odchýlky betónových obkladov v súlane s normou STN EN a vyhlásením zhody o
výrobku sú prirodzené, nakoľko sa jedná o imitáciu prírodného kameňa.

5) Predávajúci je povinný o prijatej reklamácii vystaviť doklad kupujúcemu s uvedením dátumu, kedy sa
reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kde a kedy bol reklamovaný tovar zakúpený, za akú cenu bol
tovar zakúpený a aké má vady. Doklad o prijatej reklamácii tvorí prílohou k reklamačnému poriadku.
6) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v čo možno najkratšej lehote, nie však dlhšej ako 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie.

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácií
1) Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácií z vád tovarov po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V
prípade, že je na tovare, obale tovaru, návode, zmluve alebo záručnom liste uvedená dlhšia doba záruky,
platí táto dlhšia doba.
3) Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to kupujúci nepožiada. Na žiadosť kupujúceho je
predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, namiesto vydania záručného listu
postačí vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, ktorý postačuje k vybaveniu reklamácie.
4) Ak je reklamácia vybavená opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie
do dňa, kedy je kupujúci povinný si tovar prevziať po skončení opravy, a to aj v prípade, že tak neurobil.
5) Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná
doba odo dňa prevzatia nového tovaru alebo odo dňa, kedy bol kupujúci povinný si nový tovar po reklamácii
prevziať.
6) Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo
zo zodpovednosti vady zaniká.
7) Ak si kupujúci nevyzdvihol tovar po vybavení reklamácie, aj keď sa mu vybavenie reklamácie riadne
oznámilo doporučeným listom s výzvou na prevzatie tovaru, predávajúci má právo účtovať si skladné vo
výške 5,- Euro za každý deň omeškania do doby 6 mesiacov odo dňa kedy bol kupujúci povinný si tovar
prevziať. Po uplynutí uvedenej doby 6 mesiacov je predávajúci oprávnený tovar predať. Právo účtovať si
uvedené skladné a predať vec po uplynutí doby 6 mesiacov platí aj v prípade, že si kupujúci doporučený list
s výzvou na prevzatie tovaru neprevezme, a to ani v odbernej lehote po uložení na pošte.
Článok V
Práva kupujúceho
1) Pri odstrániteľných vadách tovaru, ktoré kupujúci uplatní v priebehu záručnej doby, má právo na
bezplatné, riadne a včasné odstránenie týchto vád. Predávajúci je povinný tieto vady bez zbytočného
odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže predávajúci vymeniť vadný tovar za bezvadný.
2) Pri vadách tovaru, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vád,
má kupujúci právo:
na výmenu tovaru (predávajúci je povinný tovar vymeniť), alebo
právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny, pričom predávajúci je povinný vrátiť
kupujúci zaplatenú kúpnu cenu.
Právo na výber možností má kupujúci.
•
•

3) V prípade, že oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
kupujúci má rovnaké práva ako pri vadách tovaru, ktoré nemožno odstrániť.
4) Ak má tovar neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na
primeranú zľavu z kúpnej ceny. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z kúpnej ceny, prípadne vrátiť časť
už zaplatenej kúpnej ceny.
Článok VI
Predaj a reklamácia použitého a vadného tovaru
1) Ak predávajúci predáva použitý alebo vadný tovar, je povinný zreteľne označiť, že sa jedná o tovar použitý
alebo vadný a informovať kupujúceho o akú vadu ide. Takýto tovar musí byť predávaný osobitne a musí byť
predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný, prípadne nepoužitý tovar.
2) Pri použitom a vadnom tovare nezodpovedá predávajúci za vady, ktoré vznikli jeho použitím alebo
opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vady, pre ktoré bola
dojednaná nižšia cena.
Článok VII
Platnosť a účinnosť reklamačného poriadku
1) Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2013.
2) Reklamácie, ktoré boli uplatnené do dňa platnosti a účinnosti tohto
reklamačného poriadku, budú vybavené podľa príslušných právnych predpisov.

