REKLAMAâN¯ PORIADOK
pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktor˘m je spoloãnosÈ Siklienka s.r.o.

âlánok I
Úvodné ustanovenia
1. Tento reklamaËn˝ poriadok upravuje spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri rieöení
reklamácií.
2. Tento reklamaËn˝ poriadok je neoddeliteænou súËasùou obchodn˝ch podmienok predávajúceho.
3. Tento reklamaËn˝ poriadok sa vzùahuje na tovar zakúpen˝ kupujúcim spotrebiteæom
u predávajúceho Siklienka s.r.o., so sídlom Mierová ul. 111, 821 05 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vl.Ë. 19548/B, I»O: 35 771 682,
DI»: 2020244281, I» DPH: SK2020244281, kontaktná osoba: Ing. Daniela Benkovská
Siklienková, e-mail: info@siklienka.sk, tel.Ë.: 00 421 2 4342 6288 (Ôalej len "predávajúci").
4. Uplatnenie nárokov za zodpovednosù za vady kupujúcim podnikateæom sa riadi podæa
prísluön˝ch ustanovení Obchodného zákonníka.

âlánok II
ZodpovednosÈ za vady
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, ûe predávan˝ tovar je v zhode s kúpnou zmluvou,
najmä, ûe je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, ûe predávan˝ tovar má akosù a
úûitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, prípadne akosù a úûitkové vlastnosti pre vec takého
druhu obvyklé, ûe zodpovedá poûiadavkám právnych predpisov a zodpovedá úËelu, ktor˝
predávajúci na pouûitie tovaru uvádza alebo pre ktor˝ sa tovar obvykle pouûíva.
2. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady vypl˝vajúca z kúpnej zmluvy, uzatvorenej
s kupujúcim spotrebiteæom, sa riadi § 620 a nasl. ObË. zák.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
4. Ak nejde o veci, ktoré sa r˝chlo kazia, alebo o pouûité veci, zodpovedá predávajúci za vady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záruËnej dobe (záruka). ZáruËná doba je 24 mesiacov.
ZáruËná doba zaËína plynúù od prevzatia veci kupujúcim. Pokiaæ v˝robca urËil kratöiu dobu
spotreby, je záruËná doba totoûná s dobou spotreby a konËí uplynutím doby spotreby.
5. ZáruËn˝m listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúûi zároveÚ aj ako dodací list.
6. Záruka sa nevzùahuje na poökodenia vzniknuté:
•
•
•
•

mechanick˝m poökodením tovaru,
pouûívaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosùou,
chemick˝mi a mechanick˝mi vplyvmi prostredia,
neodborn˝m zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
nadmern˝m zaùaûovaním alebo pouûívaním v rozpore so vöeobecn˝mi zásadami.
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âlánok III
Uplatnenie reklamácie
1. Kupujúci môûe uplatniù reklamáciu spísaním reklamácie a následn˝m zaslaním poötou do sídla
predávajúceho na adresu: Siklienka s.r.o., Mierová 111, 821 05 Bratislava alebo elektronickou
poötou na info@siklienka.sk.
2. Kupujúci uvedie v reklamácii nasledujúce údaje:
•
•
•
•
•
•

identifikácia kupujúceho,
Ëíslo elektronickej objednávky,
popis tovaru, ktor˝ si kupujúci ûiada vrátiù/vymeniù s uvedením kódu, farby, veækosti,
mnoûstva a ceny,
popis vady,
názov a Ëíslo bankového úËtu kupujúceho a kód banky,
dátum a podpis kupujúceho.

3. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zaöle na vyööie uvedenú adresu spolu s chybn˝m tovarom
spísanú reklamáciu, daÚov˝ doklad preukazujúci kúpu tovaru alebo záruËn˝ list, ak bol vydan˝
(Ôalej len „poûadované doklady“).
4. Pokiaæ kupujúci nedoruËí spolu s tovarom, ktor˝ si ûelá reklamovaù, aj poûadované doklady,
predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatoËne doruËil poûadované doklady.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebraù tovar zaslan˝ kupujúcim na dobierku.
6. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliù tak, aby sa prediölo jeho poökodeniu. Poökodenie
tovaru pri preprave môûe maù za následok neuznanie reklamácie.

âlánok IV
Nároky z uplatnenej reklamácie
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má
právo uplatniù si nároky za vady tovaru poËas trvania záruËnej doby.
2. Ak ide o vadu, ktorú moûno odstrániù, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, vËas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinn˝ vadu bez zbytoËného odkladu odstrániù. Kupujúci môûe
namiesto odstránenia vady poûadovaù v˝menu veci, alebo ak sa vada t˝ka len súËasti veci,
v˝menu súËasti, ak t˝m predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhæadom na cenu
tovaru alebo závaûnosù vady. Predávajúci môûe vûdy namiesto odstránenia vady vymeniù vadnú
vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závaûné ùaûkosti.
3. Ak ide o vadu, ktorú nemoûno odstrániù a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne uûívaù ako
vec bez vady, má kupujúci právo na v˝menu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiù. Tie isté
práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteæné vady, ak vöak kupujúci nemôûe pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väËöí poËet vád vec riadne uûívaù. Ak ide o
iné neodstrániteæné vady, má kupujúci právo na primeranú zæavu z ceny veci.

âlánok V
Vybavenie reklamácie
1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaækovej komunikácie, predávajúci je
povinn˝ potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doruËiù kupujúcemu ihneÔ; ak nie je moûné
potvrdenie doruËiù ihneÔ, musí sa doruËiù bez zbytoËného odkladu, najneskôr vöak spolu
s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doruËovaù, ak
kupujúci má moûnosù preukázaù uplatnenie reklamácie in˝m spôsobom.
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2. Predávajúci je povinn˝ urËiù spôsob vybavenia reklamácie ihneÔ, v zloûit˝ch prípadoch
najneskôr do 3 pracovn˝ch dní odo dÚa uplatnenia reklamácie, v odôvodnen˝ch prípadoch,
najmä ak sa vyûaduje zloûité technické zhodnotenie stavu v˝robku alebo sluûby, najneskôr do
30 dní odo dÚa uplatnenia reklamácie. Po urËení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia
vybaví ihneÔ, v odôvodnen˝ch prípadoch moûno reklamáciu vybaviù aj neskôr; vybavenie
reklamácie vöak nesmie trvaù dlhöie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí
lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteæ právo od zmluvy odstúpiù alebo má právo na
v˝menu v˝robku za nov˝ v˝robok.
3. Ak spotrebiteæ reklamáciu v˝robku uplatnil poËas prv˝ch 12 mesiacov od kúpy, môûe
predávajúci vybaviù reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohæadu
na v˝sledok odborného posúdenia nemoûno od spotrebiteæa vyûadovaù úhradu nákladov na
odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborn˝m posúdením. Predávajúci je povinn˝
poskytnúù spotrebiteæovi kópiu odborného posúdenia odôvodÚujúceho zamietnutie reklamácie
najneskôr do 14 dní odo dÚa vybavenia reklamácie. T˝m nie je dotknutá povinnosù
predávajúceho podæa odseku 6.
4. Ak spotrebiteæ reklamáciu v˝robku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol,
osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesù, komu
môûe spotrebiteæ zaslaù v˝robok na odborné posúdenie. Ak je v˝robok zaslan˝ na odborné
posúdenie urËenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj vöetky ostatné s t˝m súvisiace
úËelne vynaloûené náklady znáöa predávajúci bez ohæadu na v˝sledok odborného posúdenia.
Ak spotrebiteæ odborn˝m posúdením preukáûe zodpovednosù predávajúceho za vadu, môûe
reklamáciu uplatniù znova; poËas vykonávania odborného posúdenia záruËná doba neplynie.
Predávajúci je povinn˝ spotrebiteæovi uhradiù do 14 dní odo dÚa znova uplatnenia reklamácie
vöetky náklady vynaloûené na odborné posúdenie, ako aj vöetky s t˝m súvisiace úËelne
vynaloûené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemoûno zamietnuù.
5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady aû do doby ukonËenia reklamaËného
konania sa do záruËnej doby nepoËíta. V prípade v˝meny veci za novú, zaËína plynúù nová
záruËná doba od jej prevzatia.
6. Predávajúci je povinn˝ o vybavení reklamácie vydaù písomn˝ doklad najneskôr do 30 dní odo
dÚa uplatnenia reklamácie.
7. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poötovného), ktoré mu vznikli v súvislosti
s uplatnením oprávnen˝ch práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaloûené skutoËne a úËelne.

âlánok VI
Závereãné ustanovenia
1. Tento reklamaËn˝ poriadok je vypracovan˝ advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre
prevádzkovateæa internetového obchodu eshop.siklienka.sk, priËom je chránen˝ v zmysle
zákona 185/2015 Z. z. Autorsk˝ zákon v znení neskoröích právnych predpisov. Bez súhlasu
autora je zakázané toto autorské dielo ak˝mkoævek spôsobom pouûiù, a to najmä, nie vöak
v˝luËne, kopírovaù, zverejÚovaù, meniù, upravovaù, rozöirovaù a inak zneuûívaù.
2. Právne vzùahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené t˝mto reklamaËn˝m
poriadkom sa riadia prísluön˝mi ustanoveniami relevantn˝ch právnych predpisov.
3. Tento reklamaËn˝ poriadok nadobúda platnosù a úËinnosù dÚom 01.03.2018.
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