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Příloha č. II 

Reklamační řád společnosti PC-HARDWARE-SHOP.CZ 

 

Reklamační řád – pc-hardware-shop.cz 

 

Všeobecné ustanovení 

Daňový doklad je zasílán elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou 

zákazník uvedl při registraci. Záruční list je zasílán přímo se zbožím. Osobním převzetím 

zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a 

reklamačním řádem tohoto internetového obchodu. 

Záruční podmínky  

Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listě. Tato doba 

začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční 

opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o 

dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. 

Důležité: Zboží na reklamaci zasílejte bez příslušenství! např. základní desku pošlete bez 

CD,kabelů atd. jen holou desku. MP3 přehrávač bez sluchátek,cd jen přehrávač. Předem 

děkujeme. 

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:  

 Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.   

 Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží 

při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).   

 Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, 

vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.   

 Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.   

 Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen 

doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a 

spotřebního materiálu.   

 Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu 

s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.   



 Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení 

prodávajícího.   

 Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.   

 Zboží bylo poškozeno živly.   

 

V případě neuznané reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené 

s dopravou zboží do servisního střediska a zpět. Vždy minimálně 300,-Kč. Zboží je 

kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si 

vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými 

technickými parametry. 

Kupující je povinen:  

 Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody 

na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po 

jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží 

prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení   

 Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto 

v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných 

při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu 

škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které 

je možno zjistit při vynaložení odborné péče   

 Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží 

všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit.  

 V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem 

nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. 

Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat.   

 V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na 

faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od 

zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud 

bylo toto zboží expedováno.  

 Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily 

se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly 

být zjištěny při vynaložení odborné péče.   



 Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a v originálních obalech (u zboží SIMM, 

CPU a HDD obalech odpovídajících charakteru zboží), musí být s kompletní 

dokumentací, doplňky a softwarem a nesmí být na něm žádné další nálepky nebo 

popisky od dealera.  

 

Vrácení zboží po dohodě (odstavec c) 

Požadujete-li zboží z jakéhokoliv důvodu vrátit dle odstavce (b) bodu 3,4,5, do 

našeho E-shopu (www.pc-hardware-shop.cz), může tak učinit pouze po předchozím 

schválení odpovědným produkt manažerem nebo prodejcem obchodního oddělení a za 

předpokladu dodržení zákonem stanovených lhůt. Zboží je možné vrátit pouze v původním 

balení s neporušeným obalem od výrobce (neporušená fólie, obal disket, CD, u počítačů 

neporušená pečeť  neporušená nálepka jako pečeť s neporušeným licenčním štítkem 

apod.). Zboží musí být bez zjevného mechanického,nebo jiného poškození 

které by ukazovalo na zjevné špatné zacházení, či úmyslné poškození zákazníkem.  

Bude-li kupující chtít vrátit z jakéhokoliv důvodu zboží které již rozbalil, vybalil či 

jinak znehodnotil otevřením obalu na zboží,může tak učinit pouze v zákonem stanovených 

lhůtách. Z kupní ceny kterou bude kupující požadovat navrátit mu prodejce tedy obchod 

www.pc-hardware-shop.cz odečte  své náklady vynaložené na zabalení, manipulaci a 

dopravo ke kupujícímu. 

Registrací v našem E-shopu: www.pc-hardware-shop.cz kupující stvrzuje, že všem 

podmínkám,nákupnímu řádu,jakož i reklamačnímu řádu plně porozuměl a svou případnou 

registrací s našimi podmínkami plně souhlasí a tento sohlas uděluje vždy s novou 

objednávkou jako důkaz toho že je s podmínkami nákupu v našem e-shopu plně 

obeznámen. 

 Vrácené zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku. Nebude převzato, peníze za 

zboží zasíláme na vámí zvolený účet do 30 dnů od nde přijetí zásilky. 

 Nevyzvednutí zboží z reklamace - u zboží které si zákazník nevyzvedne do 10dnů 

od oznámení, že je již nachystáno bude za každý další den účtován poplatek 10kč za 

uskladnění. 

 

http://www.pc-hardware-shop.cz/
http://www.pc-hardware-shop.cz/
http://www.pc-hardware-shop.cz/


Osobní předání je možné po předchozí telefonické domluvě v pracovní dny mezi 9 - 

14 hodinou. 

Všechny reklamace zasílejte na naší Pražskou adresu - v žádnem případě né na 

adresu sídla firmy, reklamace počíná dnem následujícím po dni doručení na naší Pražskou 

adresu.

 

PC-HARDWARE-SHOP 

KLÍROVÁ 1920/7 

148 00 PRAHA 4 - CHODOV 



Příloha č. III 

Reklamační protokol společnosti Electro World 



Příloha č. IV 

Reklamační řád společnosti Electro World 

 

Electro World s.r.o. – reklamační řád 

staženo 28.12.2010 

Se sídlem Chlumecká 1531, 198 19 Praha 9 

IČO 26488361 

DIČ CZ-26488361 

 

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod číslem C, 85390 

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Článek 1 

Právo na uplatnění reklamace 

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v kterékoliv prodejně 

společnosti Electro World s.r.o. Právo na opravu výrobku lze uplatnit též v kterémkoliv 

z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden 

v záručním listě. 

Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno 

v prodejně nebo internetovém obchodě společnosti Electro World s r.o. Optimální je  

originál dokladu o zakoupení zboží, nebo řádně vyplněný záruční list. Při uplatnění 

reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při 

vypořádání reklamace. 

Reklamace se nevztahují na případy: 

 vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku 

(např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném 

napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným 

nesprávným jednáním uživatele 

 prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje 

 nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů, nebo je-li 

na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě 

 živelné katastrofy. 

 



Článek 2 

Odpovědnost prodávajícího 

Electro World s.r.o.  při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, 

množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám. 

Článek 3 

Odpovědnost za vady 

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní 

v rozporu – trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplat  ně a bez 

zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle 

požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou. Teprve není-li takový postup 

možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy 

odstoupit. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní 

smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Má-li věc prodávaná za nižší 

cenu, nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má zákazník místo, práva na 

výměnu věci, právo na přiměřenou slevu. U věci použitých prodávající neodpovídá za 

vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu 

prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. 

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do 

provozu, je považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo  uvedení  do provozu byly 

 sjednány v kupní smlouvě provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na 

odpovědnost prodávajícího, 

 provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených 

v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu (viz §623 ObčZ, poslední věta). 

Specifickým výrobkem pro reklamace jsou LCD monitory  a televizory, které musí 

splňovat určitá ustanovení dle normy ISO 13406-2. Tedy pouze takový LCD monitor či 

televizor, na kterém se projevila vada tří a více barevných pixelů (bod na obrazovce), nebo 

šesti a více nefunkčních sub-pixelů, může být uznán jako vadný výrobek a následně 

reklamován.  



Electroworld při převzetí věci k reklamačnímu řízení neodpovídá za uložená data a 

informace kupujícího, jež jsou uložena na HD, pamětích, či dalších nosičích informací, jež 

jsou součástí přebíraného přístroje, a to ani za jejich uchování. 

Článek 4 

Lhůta pro uplatnění reklamace 

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li 

uplatněna v záruční době. 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení 

reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se 

nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně 

spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se 

zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, 

jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Článek 6).  

Článek 5 

Záruční doba 

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Má-li koupenou věc uvést 

do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení 

věci do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od 

převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Počátek 

záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše 

uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí 

věci. 

Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon. 

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po 

skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. 

Prodávající, nebo autorizovaný servis je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, 

kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, 



začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně 

součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. 

Článek 6 

Odstranění vad 

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla 

bezplatně, včas a řádně odstraněna. 

Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. 

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu 

věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup 

možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. 

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána 

jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy 

odstoupit. 

Také vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu věci se považuje 

za vadu neodstranitelnou. 

Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník 

její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

Článek 7 

Opětovné vyskytnutí vad 

Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení 

od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro 

větší počet vad věc řádně užívat. 

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která 

byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. 

O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud 

reklamovaná vada. 



Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně 

alespoň tři odstranitelné vady. 

Článek 8 

Součinnost zákazníka 

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, 

neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu 

odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). 

Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu 

s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí 

a příslušenství,  umožňujících takové ověření a odstranění vady. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá při převzetí věci 

k reklamačnímu řízení za uložená data a informace kupujícího, jež jsou uložena na HD, 

v pamětech, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí přebíraného přístroje, a to ani 

za jejich uchování. Z tohoto důvodu doporučuje prodávající kupujícímu pravidelné 

zálohování těchto dat a informací a kupující bere toto upozornění na vědomí. 

Článek 9 

Vyzvednutí zboží ze záruční opravy 

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce 

od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 

měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu 

poplatek za uskladnění v následující výši: 

 50,-Kč / započatý týden u zboží menších rozměr“ (malé kuchyňské spotřebiče, 

telefony, faxy, fotoaparáty apod.) 

 100,- Kč / započatý týden u zboží větších rozměrů (ledničky, pračky, myčky, 

mikrovlné trouby, sporáky, televizory, VHS přehrávače a rekordéry, DVD 

přehrávače a rekordéry, HiFi soustavy, PC, monitory, tiskárny apod.) 

Pokud si zákazník nevyzvedne zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si 

je vyzvednout, je prodávající oprávněn zboží prodat (viz § 656 ObčZ) a na výzvu 

zákazníka mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za 

uskladnění ve výše uvedené výši. 



Pokud zákazník reklamované zboží poslal poštou nebo pomocí dopravce, doručíme 

mu reklamované zboží stejným způsobem. 



Příloha č. V 

Reklamační protokol společnosti Datart International, a. s., 1. reklamace 

 

 



Příloha č. VI 

Reklamační protokol společnosti Datart International, a. s., 2. reklamace 

 

 



Příloha č. VII 

Reklamační řád společnosti Datart International, a. s. 

 

Reklamační řád společnosti Datart International, a. s.  

Společnost DATART INTERNATIONAL,a.s., 

se sídlem Pernerova 35, Praha8 - Karlín, 186 00  

IČO: 6019 2615,  

zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2253,  

(dále jen „DATART“) 

vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento 

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO INTERNETOVÝ OBCHOD www.datart.cz, 

který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje Kupující svá práva při 

rozporu zboží s kupní smlouvou a dále podmínky uplatňování odpovědnosti za vady vůči 

Prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená.  

Společnost DATART je při prodeji výrobku povinna spotřebiteli s dostatečným 

předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se Kupující mohl 

dostatečně seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a 

s úhradou a lhůtou dodání. Zaplacením a převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví 

zakoupené věci, mimo splátkový prodej zboží, kde je přechod vlastnictví stanoven 

příslušnou smlouvou.  

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci Kupujícím. Záruční doba je u všech 

výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce, nebo společnost 

DATART nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním 

listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba 

zákonná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu (v případě kupujícího-

spotřebitele je-li delší než 24 měsíců). Pro prodejní a poprodejní servis u společnosti 

DATART postačuje doložení prodejního dokladu společnosti DATART (faktury), dokladu 

o zaplacení zboží či jiné prokázání nákupu zboží u Prodávajícího. 

Rozpor s kupní smlouvou 

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má Kupující právo na to, aby 

Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní 

smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li 

takový postup možný, může Kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy 

odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců 

http://www.datart.cz/


od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel Kupující 

zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná 

věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo 

jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, 

popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá 

požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle 

používá.  

Reklamace  

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na 

povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva: - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na 

bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné 

součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má 

právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,  

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu 

vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,  

- jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí 

vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se 

považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně 

dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc 

současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,  

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.  

Reklamaci lze uplatnit u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného 

výrobku, jejichž seznam je uveden v „Záručním listu“, nebo odesláním na výše uvedenou 

poštovní adresu, nebo v jakékoliv prodejně společnosti DATART u příslušného 

reklamačního pracovníka po celou otevírací dobu. Tento pracovník servisu rozhodne o 

oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  

Reklamace se nevztahují na případy:  

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu 

s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na 

nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího  



• prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje  

- nese-li předložený „Záruční list“ zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na 

výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v „Záručním listu“  

- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou 

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po 

uplynutí této lhůty 

• vady způsobené vlivem živelných katastrof 

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:  

• že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující předloží vadný výrobek v prodejně 

anebo u servisního technika v záručním servisu  

- že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem Kupující prokáže okamžik prodeje, 

v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je třeba ji prokázat 

zejména záručním listem, kde je vyznačena)  

- Kupující prokáže, že koupil výrobek od Prodávajícího (za tímto účelem Kupující předloží 

platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup 

reklamovaného zboží u společnosti DATART nebo jiným věrohodným způsobem nákup 

reklamovaného zboží u společnosti DATART prokáže).  

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, 

nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.  

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu 

- fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Reklamované 

zboží doporučujeme předat v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně všech 

kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně.  

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace 

uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále 

potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a 

době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Termíny pro vyřízení reklamace  



Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode 

dne jejich uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po 

uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze 

odstranit.  

Společnost DATART nabízí svým zákazníkům, že zdarma zapůjčí televizor po dobu 

trvání reklamace jejich vlastního. Zapůjčený televizor dopraví společnost DATART 

zákazníkům na vlastní náklady. Zapůjčený televizor nemusí být stejného typu jako 

reklamovaný.  

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka 

výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu 

od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 

po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je 

oprávněn provést pouze Prodávající či autorizovaný servis. V případě oprávněné 

reklamace má Kupující spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů spojených 

s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné 

právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady 

spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny Prodávajícím.  

DATART INTERNATIONAL, a.s 

 

 


