Ladislav Derzsi - A U T O T E C H N I K A , Bacsákova 8, 929 01 Dunajská Streda

Reklamačný poriadok

Predávajúci: Ladislav Derzsi - A U T O T E C H N I K A
sídlo: Bacsákova 8, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 11702273 DIČ: 1020252552 IČ DPH: SK 1020252552
zápis v registri: Obvodný úrad Dunajská Streda
číslo živnostenskéha registra: 201-3487

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Ladislav Derzsi - A U T O T E C H N I K A alebo „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 a o vykonávaní záručných opráv.
Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob
vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa
postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv
spotrebiteľov.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
2.1. Ladislav Derzsi - A U T O T E C H N I K A zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí
kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v
záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho
zákonníka

2.2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde kde bol tovar zakúpený:
názov a adresa prevádzky: Ladislav Derzsi - A U T O T E C H N I K A ,
Bacsákova 8, 929 01 Dunajská Streda
reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Gabriel Mészáros, vedúci predajne, 0907112916
2.3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru,
pokladničný blok) a doklad o odbornej montáži. Druhy reklamácií a ich vybavenie :
a) záručná reklamácia
Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne
plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v
posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou
tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná,
predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný
výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným
zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.
2.3.1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona
o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
2.3.2. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od
dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom
je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné
vyrozumenie o vybavení reklamácie .
b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.
Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.
2.3.3.. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane
spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do
knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď,
reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi Gabrielovi
Mészárosovi.
2.3.4.. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob
vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti
preukázať, že tovar bol kúpený v AUTOTECHNIKE,
b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom
liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky
stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

V ........................... dňa ...............................

......................................................
Podpis majiteľa firmy

