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Všeobecná ustanovení a pojmy
•
Tento reklační řád byl zpracován dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a vztahuje se na spotřební zboží (dále také jen „zboží“) prodávané v obchodě, u něhož jsou kupujícím-spotřebitelem uplatňována práva
z vadného plnění („reklamace“).
•
Pro účely toho reklamačního řádu se rozumí:
- spotřebitelem - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná
- podnikatelem - každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném
výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
- spotřebitelskou smlouvou – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel
- zákazníkem příslušného obchodu kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je podnikatelem a kupující, který
je spotřebitelem.
•
Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží,
s výjimkou případů stanovených občanským zákoníkem.
•
Kupující-spotřebitel není oprávněn uplatnit práva z vad spotřebního zboží, pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím
obvyklým užíváním.
•
Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud
kupující vadu sám způsobil.
•
Požádá-li o to kupující-spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti
v případě vadného plnění (dále jen „potvrzení“). V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné
ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu
trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího,
která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci,
lze potvrzení podle věty první nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
•
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné
od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího–spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné
zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlova od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím
základě poskytly.
•
Kupující-spotřebitel při uplatnění práv z vady spotřebního zboží je oprávněn:
•
nemá-li věc vlastnosti sjednané ve smlouvě nebo stanovené zákonem, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující-spotřebitel
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požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména
lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
•
právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně
užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od smlouvy
odstoupit.
•
Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na
opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže
dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo
že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.
•
má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující-spotřebitel
místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Vyřízení reklamace
•
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě,
která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího-spotřebitele bližším, uplatní kupující-spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je
určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem
při koupi věci.
•
Uplatní-li kupující-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení
opravy a dobu jejího trvání.
•
Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající
s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Vyřízení reklamace v případě výměny dílů či servisu může trvat o něco déle
vzhledem k tomu, že díly musejí být zaslány od výrobce ve Švýcarsku, který v určitých případech musí nechat vyrobit díl nový.
•
Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující-spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží
zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého
příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
•
Nárok na uplatnění práv z vad zboží zaniká v případě neodborného zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží
v podmínkách, které neodpovídají povaze materiálu. Za škody vzniklé nedodržením postupů uvedených v návodu k obsluze Prodávající
neodpovídá a není možné na takové zboží uplatnit reklamaci.
•
Jestliže vznikne nárok na uplatnění práva z vadného plnění u jízdního kola, vyhrazuje si Prodávající – společnost Scott právo
poskytnout kupujícímu-spotřebiteli aktuální model stejné cenové úrovně v dostupném barevném a technickém provedení. Na díly
podléhající opotřebení se práva z odpovědnosti za vady nevztahují.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
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