
Reklamační řád 
Obchodní společnosti TOREX BOHEMIA, s.r.o.  

se sídlem: Prosečská 117, 46804 Jablonec nad Nisou  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13040  

identifikační číslo: 25027727  

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu   

dále jen „prodávající“  

 

Všeobecná ustanovení 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje 
způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky. 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkam i 
ještě před objednáním zboží. 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním 
řádem. 

Pojmy a definice obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud 
tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud 
není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy. 
 
Jako doklad o záruce (záruční list) slouží doklad o zakoupení výrobku se zákonem uvedenými všemi 
potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové 
číslo). 
 
Na žádost Kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). 

Délka záruky 

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním 
listě. 
 
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis 
lhůtu delší.  

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které 
se vyskytnou po převzetí v záruční době. 

Jde-li o věci použité nebo prodávané za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti, záruka 
nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

  
 
 

  



Záruku nelze uplatnit v následujících případech: 

1. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka 

zanikla. 

2. Vada vznikla nevhodným používáním zboží. 

3. Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem. 

4. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o 

zboží. 

5. Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce. 

6. Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 

7. Zboží bylo poškozeno živly nebo vyšší mocí. 

8. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, 

chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno 

9. Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této 

úpravy, 

10. V případech mechanického poškození zboží 

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku 

zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou 

nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v 

plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. 

Záruční list 

U záručního listu není při zaslání zboží vyplněno datum a razítko prodejce. Je to z důvodu, že záruční 

list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od dopravce. V případě, že 

byla zásilka převzata a je v pořádku, zašlete záruční list k následnému vyplnění na naši adresu. 

Vyplněný a potvrzený záruční list Vám bude doručen zpět. K některým výrobkům výrobce záruční list 

nepřikládá, v tomto případě slouží jako záruční list doklad o zakoupení výrobku - faktura. 

Práva plynoucí ze záruky  

Spotřebitel při uplatnění záruky má nárok na: 

 

- 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, a není-li takový 

postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

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

odstoupit od kupní smlouvy  

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání 

zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy  

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní 

ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží 

získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Pokud nebude kupující s přístupem některé servisní 

opravny spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemně) a prodávající sjedná 

okamžitou nápravu.  

 

 

  



Vyřízení reklamace 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného 

odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní 

údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Zboží předané k reklamaci bude 

testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím.  

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez 
zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen 
tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném 
porušení smlouvy. 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace 
běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.  

Při zasílání výrobku k opravě poštou nebo přepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, 
aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího 
nárokům přepravy křehkého zboží. Zboží by mělo být čisté a kompletní. Prodávající má právo 
odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou 
znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k 
reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, 
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného 
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí 
spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím 
písemně nedohodnou na delší lhůtě. Kupujícímu-podnikatel bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů 
ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o 
podstatné porušení smlouvy.  

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo 
odstoupit od smlouvy. 

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy 
byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se 
odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení 
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím 
SMS. 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby (kočárek, zdravotnické pomůcky aj.) vyřídit 
včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se 
s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout 
náhradní výrobek. 

Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího nebo autorizované servisní středisko 
výrobce. 

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců. 
  
Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí 
přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené 



obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje 
náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle 
než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, 
avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění 
případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením. 
  
Výše uvedená obvyklá životnost je prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá 
možnost této životnosti dovolávat. 

Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. 


