REKLAMA NÍ

ÁD

TRAIVA S.R.O.

Všeobecná ustanovení

Tento reklama ní ád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u spole nosti Traiva
s.r.o. a jehož reklamace byla uplatn na v záru ní dob . Je-li smluvní stranou spot ebitel,
ídí se práva kupujícího neupravené reklama ním ádem ob anským zákoníkem a
zákonem o ochran spot ebitele.
Ke každému zboží je p ikládána faktura (vyjma reklamních p edm ) a dodací list, který
že sloužit zárove jako záru ní, pokud tento není p iložen p ímo od výrobce.
Zákazník bez zbyte ného odkladu informuje spole nost Traiva s.r.o., pokud zjistí jakýkoliv
rozdíl mezi da ovým dokladem (dodacím listem) a skute
dodaným zbožím (v druhu
nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správn vypln ný da ový doklad (vyjma
prodeje na splátky) a dodací list.
Kupující, který není spot ebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozd ji do 72
hodin od p evzetí zboží. Blíže o p evzetí dodaného zboží
te v obchodních podmínkách.
Záru ní podmínky
Není-li na dodacím, záru ním list nebo na eshopu u výrobku uvedeno jinak, je záruka na
dodané zboží 24 m síc . Pro kupujícího, který je spot ebitelem, platí záru ní doba na
veškeré spot ební zboží vždy nejmén 24 m síc . Záru ní doba na dodané zboží se
prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záru ní oprav .
Záruka na bezpe nostní tabulky, samolepka a zboží ozna ené „Záruka 7 let“ : na tato
výrobky poskytujeme spot ebitel m záruku 7 let. Záruku nelze uplatnit na zboží
mechanicky, nebo jinak poškozené používáním. Vyblednutí barev do 50% p vodní
intenzity je u plastových výrobk a barev p irozeným jevem a není kryto zárukou.
Podobn se záruka nevztahuje na baterie a spot ební materiál. Záruku také nelze uplatnit,
pokud byl výrobek instalovaán nebo používán v rozporu s návodem nebo podmínkám
uvedeným na eshopu.
U bezpe nostních tabulek a zna ení, právo na okamžitou vým nu. Podobný
postup bude proveden i u jiných druh zboží, pokud bude reklamované zboží
na sklad .
V ostatních p ípadech:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, ádné a v asné odstran ní vady,
právo na vým nu vadného zboží nebo vadné sou ásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúm rné, a není-li takový postup možný, právo na p im enou slevu z kupní ceny nebo
odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící ádnému užívání zboží, právo na vým nu
vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve v tším po tu nebo opakovan a bránící
ádnému užívání zboží, právo na vým nu vadného zboží nebo odstoupit od kupní
smlouvy.
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li vým nu v ci, právo na p im enou
slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V p ípad vým ny výrobku v záru ní dob je záruka obnovena v plné výši. Zákazník
dostane nový záru ní list, kde bude uvedeno nové sériové íslo. Další p ípadná reklamace
se bude uplat ovat na základ tohoto nového záru ního listu.
V p ípad , že v c p i p evzetí kupujícím není ve shod s kupní smlouvou (dále jen "rozpor
s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatn a bez zbyte ného
odkladu v c uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouv , a to podle požadavku
kupujícího bu vým nou v ci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, m že
kupující požadovat p im enou slevu z ceny v ci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí,
pokud kupující p ed p evzetím v ci o rozporu s kupní smlouvou v
l nebo rozpor s kupní
smlouvou sám zp sobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví b hem šesti m síc
ode dne p evzetí v ci, se považuje za rozpor existující již p i jejím p evzetí, pokud to
neodporuje povaze v ci nebo pokud se neprokáže opak.
V p ípad vým ny výrobku v záru ní dob je záruka obnovena v plné výši. Zákazník
dostane nový záru ní list, kde bude uvedeno nové sériové íslo. Další p ípadná reklamace
se bude uplat ovat na základ tohoto nového záru ního listu.
Reklamaci nelze uplatnit v následujících p ípadech:
mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením i obsluhou
byly-li škody zp sobeny po íta ovými viry
používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametr m
uvedeným v dokumentaci
zboží bylo poškozeno živly
zboží bylo poškozeno nadm rným zat žováním nebo používáním v rozporu s
podmínkami uvedenými v dokumentaci
zboží poškozené zapojením do sít neodpovídající p íslušné SN
V p ípad reklamace výrobk , které slouží pro ukládání dat, doporu ujeme d ležitá data
zálohovat.
U bezpe nostních tabulek vystavených intenzívnímu ultrafialovému sv tlu se nepovažuje
za vadu zm na barvy (vyblednutí ) o 50 % v záru ní dob .
U LCD displej fotoaparát se záruka nevztahuje na vadné body uvedené v toleranci
výrobce daného zboží.
Opot ebení výrobku a jeho ástí, zp sobené jejich b žným používáním (nap . snížení
kapacity akumulátor , opot ebení náušník sluchátek, mechanických ástí, zobrazova ,
výbojek dataprojektor apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní
smlouvou dle Ob anského zákoníku.
Dojde-li p i p eprav zákazníkem k mechanickému poškození médii prodávaných bez
obalu, reklamace t chto medií bude vy ízena s ohledem na toto poškození p i p eprav .
Zákazníkovi je tedy doporu eno média zabezpe it p i p eprav tak, aby nedošlo k jejich
poškození.
V záru ní dob p esahující délku záru ní doby stanovenou Ob anským zákoníkem
(zákonná záru ní doba), nelze žádat vým nu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní
smlouvy.
Reklama ní podmínky

V p ípad poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záru ní dob , je místem uplatn ní
reklamace provozovna firmy Traiva s.r.o., v p ípad elektrozboží autorizované servisní
st edisko pokud je uvedeno v záru ním nebo dodacím list . Není-li autorizované servisní
st edisko uvedeno, je místem uplatn ní reklamace provozovna firmy Traiva s.r.o. To platí
také v p ípad , kdy je kupujícím spot ebitel a servisní st edisko není v míst , které je v
míst provozovny prodávajícího nebo v míst pro kupujícího, bližším.
Zákazník m že uplatnit reklamaci doru ením zboží poštou na adresu:
Traiva s.r.o. REKLAMACE
Pohrani ní 104, Ostrava 3…
Nebo osobn v našich prodejnách uvedených na www.traiva.cz
K reklamovanému zboží prosím p iložte:
fakturu, nebo da ový doklad o nákupu
kopii dodacího a záru ního listu ( jen elektrozboží)
záru ní list výrobce, byl-li se zbožím dodán ( jen elektrozboží)
esný popis závad a jejich projev , byla-li reklamace zaslána poštou
V p ípad reklamace nás m žete kontaktovat viz. kontakty.
Je-li reklamace uznána jako oprávn ná, bude po jejím vy ízení zboží zasláno zákazníkovi
na náklady firmyTraiva s.r.o. P i uznané reklamaci má dále kupující, který je
spot ebitelem, nárok na úhradu všech nutných náklad k uplatn ní reklamace. Pokud jsou
dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z d vodu na stran prodávajícího, má
spot ebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného pln ní.
Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjišt ných závadách a form
jejich odstran ní, doporu ujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti
záruky.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned (bezpe nostní tabulky a zna ení), ve složitých
ípadech do 3 pracovních dn . Do této lh ty se nezapo ítává doba p im ená podle
druhu výrobku i služby pot ebná k odbornému posouzení vady. Reklamace v etn vady
bude vy ízena bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 30ti kalendá ních dn ode dne
uplatn ní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spot ebitelem nedohodne jinak.
Prodávající vydá spot ebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spot ebitel uplatnil reklamaci,
co je jejím obsahem a jaký zp sob jejího vy ízení požaduje. Dále prodávající vydá
spot ebiteli potvrzení o datu a zp sobu vy ízení reklamace, v etn potvrzení o provedení
opravy a dob jejího trvání. Pro p ípad zamítnuté reklamace prodávající spot ebiteli vydá
písemné od vodn ní tohoto zamítnutí.
Dopravní podmínky
i p evzetí zásilky je kupujícímu, který je spot ebitelem, doporu eno p ekontrolovat stav
zásilky (po et balík , neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, atd.) a
odmítnout p evzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporu eno bez zbyte ného odkladu telefonicky
oznámit prodávajícímu na telefonu 596123556 a sepsat s dopravcem zápis o škod a
tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu.

Skrytou vadu zásilky je kupujícímu, který je spot ebitelem, doporu eno oznámit dopravci
bez zbyte ného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škod .
Dopravce má právo p esv
it se o skute ném stavu poškození i áste né ztráty zásilky.
Z t chto d vod doporu ujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a
zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doru ena.
Pro kupujícího, který není spot ebitelem, platí povinnost p ekontrolovat stav zásilky dle
výše uvedeného postupu, nejpozd ji do t í dn od p evzetí zboží. V p ípad p evzetí
zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozd jší reklamace poškozené zásilky
i prodávajícímu. P evzetím zásilky je další reklamace ohledn poškození a neúplnosti
zásilky ešena pouze s dopravcem.

Tento reklama ní ád platí od 1.6. 2018
Traiva s.r.o.
Pohrani ní 104, 70300 Ostrava 3

Za Traiva s.r.o. Ing. Karel Ospalík,

editel

