REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI AVITA BOHEMIA, S.R.O.
1.1

Tento reklamační řád společnosti AVITA BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno, PSČ
602 00, IČO: 04589530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
90796 („prodávající“) upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním
práva z vadného plnění (reklamace) při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webové stránky umístěné na
internetové adrese avitainternational.cz.

1.2

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek („OP“) a není-li v tomto dokumentu uvedeno
jinak, mají pojmy zde používané stejný význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním
řádem anebo OP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto
reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.

1.3

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od
převzetí zboží, není-li sjednáno jinak, anebo není-li na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se
lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při
převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: (i) má
zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží; (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; a (iii) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.4

V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez
vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující
požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny
v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

1.5

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho
součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit,
jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu
působilo značné obtíže.

1.6

Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží: (i) kde vada vznikla opotřebením
způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada
již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) jde-li o zboží použité a vada
odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím; (iv) kde je vada způsobena
kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či
mechanickým poškozením; nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

1.7

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď
předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Pro uplatnění práv z
vadného plnění může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu OP.

1.8

Je-li kupující spotřebitel, prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve
složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému
posouzení vady.

1.9

Je-li kupující spotřebitel, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na
delší lhůtě. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě čtyřiceti pěti (45)
dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

1.10

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění
reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým
bude kupující informován o jejím vyřízení.

