Reklama ní ád
Reklamaní ád upesuje postup kupujícího a prodávajícího v pípad, e pes ve keré úsilí
prodávajícího zachovat vysokou kvalitu dodávaného zbo í vznikne na stran kupujícího
oprávnn dvod k uplatnní práv z odpovdnosti za vady prodávaného zbo í.

Záru ní podmínky
•

•

•
•

Vykazuje-li zboí zjevné vady, tj. zejména pokud je zbo í kupujícímu pedáno v
poru eném transportním obalu, je kupující oprávnn zbo í nepevzít. V takovém
pípad zstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí ádného plnní Prodávajícím
i na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.
V p ípad , e se po pevzetí zbo í kupujícím vyskytnou v záruní dob vady zbo í,
m e kupující uplatnit svou oprávnnou reklamaci. Za vadu nelze pova ovat zmnu
(vlastnosti) vrobku, která vznikla v prbhu záruní doby v dsledku jeho opotebení
nebo nesprávné manipulace s vrobkem (skladování) nebo jiného nesprávného zásahu.
Délka záruní doby iní 24 msíc (2 roky), s vjimkami stanovenmi zákonem.
Záruní lhta zaíná b et pevzetím zbo í kupujícím.
Reklamaní ád se ídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znní.

Reklamace
Kupující je povinen ihned pi pejímání zásilky od dopravce prodávajícího zkontrolovat
neporu enost obal a po pevzetí úplnost dodávky dle dodacího listu nebo obdobného
podkladu. Pi uplatování reklamace kupující postupuje podle toho, zda:
•

•

•

p i p ebírání zásilky zjistí vnj í po kození pepravního, pípadn skupinového,
obalu (nap. prora en, potrhan, promáen, oteven). Pak je nutno okam it s
dopravní slu bou provést zápis do pepravních doklad idie (u po kozeného balíku
uvést poznámku nap. "pevzato s vhradou-po kozen obal"). Bude-li v takovém
pípad zbo í pevzato bez písemnch vhrad, nebude na pozdj í reklamaci brán
zetel.
zjistí pokození a po pevzetí zásilky a vybalení zbo í, piem není po kozen vnj í
obal zásilky. V tom pípad písemn informuje kupující prodávajícího do 7 dn od
data pevzetí zásilky, na pozdj í reklamace nebude brán zetel. Prodávající reklamaci
posoudí a v oprávnném pípad zajistí vyízení reklamace. Do doby vyízení
reklamace, resp. do získání dal ích instrukcí od prodávajícího, zstává zbo í u
kupujícího.
po vybalení zboí a dkladné kontrole dodaného zbo í dle dodacího listu zjistí
kupující rozdíl v mno ství dodaného zbo í oproti dodacímu listu. Dodací list je zasílán
spolu se zbo ím, není-li s kupujícím dohodnuto jinak a je zeteln oznaen. V ka dém
pípad provede o rozdílu v mno ství zápis do pepravního listu a písemn informuje

•

kupující prodávajícího do 7 dn od data pevzetí zásilky, na pozdj í reklamace
nebude brán zetel. Prodávající zajistí vyízení reklamace. Do doby vyízení
reklamace, resp. do získání dal ích instrukcí od prodávajícího, zstává zbo í u
kupujícího.

Kupující je povinen vady vzniklé v záruní dob písemn reklamovat u prodávajícího
bez zbyteného odkladu po jejich zji tní. V reklamaci budou vady popsány s uvedením,
jak se projevují. Kupující navrhne termín schzky k projednání reklamace a kontaktní
osobu, se kterou bude reklamace projednána.

Vy ízení reklamace
•

Reklamace vetn odstranní vady musí bt vyízena bez zbyteného odkladu,
nejpozdji do 30-ti dn ode dne uplatnní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodnou na del í lht. Po uplynutí této lhty se kupujícímu piznávají stejná
práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Pro rychlejí a kvalitn jí vy ízení reklamace postupujte následovn :
Reklamace v oblasti p epravy:
– V pípad po kození zbo í , obalu (prora en, promáen, potrhan, oteven)
nepebírejte zbo í nebo pevezmte s vhradou (viz. Reklamaní ád)
– Sepi te REKLAMANÍ PROTOKOL uren pro reklamaci vzniklou pepravou
– Pokud mo no zdokumentujte reklamaci i fotograficky
– Ode lete v e na adresu reklamace@likov.com
– Reklamované zbo í bude obratem nebo s dal í objednávkou zasláno.

Reklamace vadného i chyb jícího v robku
- v pípad zji tní nekvalitního vrobku nebo chybjícího vrobku dle dodacího
listu kontaktujte obchodního zástupce, se kterm spolupracujete
- provete o rozdílu v mno ství zbo í zápis do pepravního listu
- sepi te reklamaní protokol uren pro reklamaci vzniklou vadou zbo í
- pokud mo no zdokumentujte reklamaci i fotograficky
- ode lete v e na adresu
reklamace@likov.com
- reklamace bude projednána v sídle spolenosti a o jejím vyízení budete
informováni telefonicky i písemn
- v pípad uznané reklamace Vám bude obratem nebo s dal í objednávkou zasláno
zbo í nové

