Reklamační list
Reklamující:
Jméno: ........................................................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................................
Telefon:................................................................... Email: ......................................................................
Dodavatel:
Nanobala s.r.o., Bohuslávky 16, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO 2862 5111, zapsaný v OR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44681, pro prodej zboží prostřednictvím online
obchodu umístěného na internetové adrese  www.nanoimpregnace.cz
Reklamaci 
zasílejte na adresu
provozovny: Nanobala s.r.o.,Na Bečvě 533/37, 751 31 Lipník nad
Bečvou
Číslo prodejního dokladu:
.................................... 
Datum prodeje:
......................................................
Číslo objednávky:
..................................................
Označení reklamovaného zboží:
.............................................................................................................
Výrobní číslo: .......................................................... Sériové číslo: ...........................................................
Popis vady:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Obsah balení při předání:
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Způsob vyřízení reklamace:
Oprava:

Výměna:



Přiměřená sleva:

V……………………….dne.............................


Odstoupení od smlouvy:

........................................................
Podpis reklamujícího

Upozornění:
Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak
prodloužení doby reklamace.
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Poučení ohledně uplatnění vad zboží
Podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 2161
Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v
době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybíli ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce
popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylali jakost nebo provedení určeno
podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projevíli se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
§ 2165
Práva z vadného plnění
(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí.
(2) Jeli na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními
předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
§ 2169
(1) Nemáli věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující 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 požadovat jen
výměnu součásti; neníli to možné, může odstoupit od smlouvy. Jeli to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lzeli vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující 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 i právo
od smlouvy odstoupit.
(3) Neodstoupíli kupující od smlouvy nebo neuplatníli právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující 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 spotřebiteli působilo značné obtíže.
§ 2170
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud
kupující vadu sám způsobil.
§ 2171
Máli věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jednáli se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má
kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
§ 2172
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Jeli však v potvrzení podle § 2166 uvedena
jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující 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 při koupi věci.
§ 2173
Uplatníli kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i
provedení opravy a dobu jejího trvání.
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