
REKLAMAČNÝ PORIADOK

1 
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 
 

Spoločnosť CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47257/B, IČO: 36813770  
 

v y d á v a 
 

r e k l a m a č n ý   p o r i a d o k , 
 

ktorý upravuje podmienky postupu kupujúceho pri uplatnení zodpovednosti za vady výrobku alebo 
služby voči predávajúcemu.   
 
 

Čl. I 
Definícia základných pojmov 

 
 
Na účely tohto reklamačného poriadku je 
 

a) predávajúcim spoločnosť CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. so sídlom Zochova 5, 811 03 
Bratislava,  

b) kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzavrela kúpnu zmluvu, 
pri ktorej uzatváraní a plnení kupujúci nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, 
zamestnania alebo povolania, 

c) vecou predmet kúpy ako aj jeho jednotlivé súčasti dohodnuté v kúpnej zmluve,  
d) vadou nedostatok spočívajúci v absencií vlastností veci výslovne dohodnutých v zmluve, 

stanovených v zákone alebo vlastností všeobecnej obvyklých,  
e) zárukou záväzok predávajúceho, že vec bude mať v určenej alebo dohodnutej dobe (záručná 

doba) dohodnuté alebo stanovené vlastnosti.  
 
 

Čl. II 
Zverejnenie a dostupnosť reklamačného poriadku 

 
1. Tento reklamačný poriadok je prílohou kúpnej zmluvy a je zverejnený na webovom sídle 

predávajúceho www.navyslni.sk. 
 
2. Tento reklamačný poriadok je prístupný v sídle predávajúceho na ul. Zochova 5, 811 03  Bratislava 

vždy v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. Na základe požiadavky kupujúceho mu predávajúci 
vyhotoví kópiu reklamačného poriadku. 

 
3. Na základe písomnej žiadosti kupujúceho doručenej osobne alebo poštou na adresu CERE Invest 

Biely Kostol, s.r.o., Zochova 5, 811 03 v Bratislava alebo e-mailom na adresu info@navyslni.sk, 
mu predávajúci doručí reklamačný poriadok poštou na korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu 
uvedenú v žiadosti. 

 
 

Čl. III 
Zodpovednosť predávajúceho za vady 

 
1. Predávajúci zodpovedá počas záručnej doby za vady veci vtedy, ak  
 

a) vec nemá zmluvnými stranami vymienené vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré sú pri takej veci 
obvyklé, za predpokladu, že vec mala vadu v čase jej prevzatia kupujúcim, aj keď sa táto vada 
prejavila neskôr,   

b) vec nie je funkčná a nemožno ju použiť na zmluvou sledovaný účel,  
c) vec má právne vady.  

 
2. Predávajúci nezodpovedá za vady veci vtedy, ak  
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a) ide o vadu, ktorú vec nemala v čase jej prevzatia kupujúcim (napríklad poškodenie veci 
kupujúcim, náhla skaza veci po jej prevzatí kupujúcim, vada vzniknutá v dôsledku omeškania 
kupujúceho s prevzatím plnenia),  

b) ide o vadu, ktorá nevznikla následkom porušenia povinnosti predávajúceho odovzdať vec 
kupujúcemu bez vád (napríklad vec nebola používaná v súlade s návodom na použitie alebo 
obvyklým spôsobom, vada vznikla v dôsledku neodborného zásahu kupujúceho do veci). 

c) ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť pri prevzatí veci,  
d) ide o vadu, ktorú bolo možné zistiť v príslušnej evidencii nehnuteľností,  
e) sa vec prenechá ako stojí a leží.  

 
 

Čl. IV 
Poučenie kupujúceho o jeho právach pri uplatnení reklamácie  

 
1. V prípade odstrániteľnej vady veci je právom kujúceho požadovať 

 
a) aby vada veci bola bezplatne, včas a riadne odstránená alebo 
b) výmenu veci alebo jej súčasti, ak sa vada týka len súčasti veci, ak tým predávajúcemu 

nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady alebo 
c) výmenu vadnej veci za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti alebo 
d) výmenu vadnej veci za bezvadnú alebo odstúpenie od zmluvy, ak sa vada po oprave opakovane 

vyskytuje alebo ak pre väčší počet vád nie je možné vec riadne užívať.  
 
2. V prípade neodstrániteľnej vady veci brániacej jej riadnemu užívaniu je právom kujúceho 

požadovať 
 
a) výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy alebo 
b) primeranú zľavu z ceny veci.  

 
 

Čl. V 
Lehota, spôsob uplatnenia a obsah reklamácie 

 
1. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu najneskôr do uplynutia záručnej doby. Záručná 

doba plynie od dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci kupujúcim a jej dĺžka je 24 mesiacov, ak 
osobitná dohoda kupujúceho a predávajúceho alebo zákon neurčuje osobitnú záručnú dobu.  
 

2. Kupujúci môže reklamáciu výrobku alebo služby uplatniť u predávajúceho písomnou formou, a to 
 
a) osobne vždy v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. v sídle predávajúceho CERE Invest 

Biely Kostol, s.r.o. na ul. Zochova 5, 811 03 Bratislava, 
b) doporučenou poštovou zásielkou doručenou na adresu predávajúceho Zochova 5, 811 03 

Bratislava alebo 
c) elektronicky e-mailom na info@navyslni.sk. 

 
3. Reklamácia musí obsahovať uvedenie vady veci a právo, ktoré si kupujúci pri reklamácii uplatňuje 

(čl. IV) 
 

4. Predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie a to najneskôr pri vybavení reklamácie.  
 

Čl. VI 
Lehoty vybavenia reklamácie 

 
1. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu 
výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu 
vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu 
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vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie.  
 

2. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má 
právo na výmenu veci za novú vec.  

 
 

Čl. VII 
Spôsob vybavenia reklamácie 

 
1. Reklamácia je vybavená jej riadnym ukončením a to  

 
a) opravou veci, 
b) výmenou veci, 
c) vrátením kúpnej ceny, 
d) vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny, 
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo 
f) zamietnutím reklamácie.  

 
2. O spôsobe vybavenia reklamácie informuje predávajúci kupujúceho písomne spôsobom, akým bola 

reklamácia uplatnená, a to najneskôr v lehote do 30 dní od dňa jej uplynutia. 
 

3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy 
bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu 
potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.  

 
4. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak 

dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.  
 
 

Čl. VIII 
Odmietnutie reklamácie 

 
1. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.  

 
2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu po uplynutí záručnej doby, predávajúci ju odmietne; inak reklamáciu 

vybaví vždy.   
 
 

Čl. IX 
Zamietnutie reklamácie 

 
1. Ak predávajúci za vady nezodpovedá, vybaví ju zamietnutím.    

 
2. Ak bola reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od prevzatia veci, môže predávajúci 

zamietnuť reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku len na základe odborného posúdenia znalca, 
autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby, alebo osoby oprávnenej výrobcom na 
vykonávanie záručných opráv. Predávajúci v taktom prípade poskytne kupujúcemu kópiu 
odborného posúdenia najneskôr do 14 dní od dňa vybavenia reklamácie.  

 
3. Ak bola reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od prevzatia veci a predávajúci ju ako 

neopodstatnenú zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie osobu, ktorú 
kupujúci môže požiadať o odborné posúdenie vady. Ak je na základe odborného posúdenia 
preukázaná zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže kupujúci reklamáciu uplatniť znova 
a takúto reklamáciu predávajúci nie je oprávnený zamietnuť.  
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V Bratislave dňa 01. 01. 2016

Konatelia CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. - Ing. Ján Grega a Ing. Ján Strelecký, Csc.
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