REKLAMAČNÍ ŘÁD

platné od 1. 1. 2012
1. Základní ustanovení

pokud není u výrobku uvedeno jinak.
2. Základní zásady reklamace
list nahrazujícím (např. přepravní list). Bezprostředně zjištěné neshody produktu (v jeho kvalitě, množství, obalech apod.) odběratel zaznamená v týchž dokladech
uvedených výše.
reklamačního řízení a k posouzení dodavatelem.
2.3 Pokud se obě strany nedohodnou jinak, základním předpokladem uplatnění reklamace neshod (vad) produktu je předložení (doručení) celého reklamovaného
produktu) k posouzení a její písemné oznámení dodavateli. K tomuto oznámení odběratel použije Reklamační protokol dodavatele, který je přílohou
a) organizace, kontaktní osoba (telefon, mail)
b) kód položky dodavatele a/nebo interní kód položky odběratele
c) název položky reklamovaného produktu
d) reklamované množství
e) číslo objednávky odběratele
f) číslo dl/faktury dodavatele
g) číslo výrobního příkazu dodavatele (uvedeno na produktu)
h) důvod reklamace
reklamačního řízení a jejich reklamaci tak neuznat.
2.4 Řízení o neshodě (reklamační řízení) je dodavatelem zahájeno teprve dnem, kdy má k dispozici písemné oznámení neshody (uplatnění reklamace) a reklamovaný
produkt fyzicky k dispozici k posouzení. O výsledku řízení písemně informuje odběratele v níže uvedených časových lhůtách.
2.5 Při posuzování neshody v reklamačním řízení dodavatel vychází výhradně z parametrů dohodnutých v odběratelsko-dodavatelském vztahu – smlouvě, nebo
objednávce – a ve smyslu VOP dodavatele. Přihlíží při tom k technickým a technologickým možnostem zvolené výrobní technologie a podmínkám, za kterých
odběratelsko-dodavatelský vztah vznikl.

3. Postup při uplatnění reklamace
3.1 Odběratel oznámí dodavateli zjištění neshody telefonicky a následně písemnou formou, zasláním vyplněného Reklamačního protokolu v souladu s bodem 2.3 výše.
3.3 Odběratel poskytne nezbytnou součinnost při vrácení reklamovaného produktu, nebo zajištění a předání vzorků prokazujících neshodu produktu.

4. Neoprávněná reklamace
4.2 Pokud je reklamovaný produkt v prostorách dodavatele, odešle jej tento na původní adresu odběratele. V tomto případě je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli
náklady spojené s dopravou reklamovaného produktu.
5. Oprávněná reklamace
5.1 Odstranitelné vady
lhůtě dohodnuté s dodavatelem.
5.2 Neodstranitelné vady
má odběratel právo na jeho výměnu (náhradní plnění) ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem, nebo právo od smlouvy odstoupit.
5.3 Nesoulad průvodní dokumentace (faktura, dodací list, přepravní list) s dodávkou produktu –
listem/přepravním listem a skutečně dodaným produktem (v druhu či množství), co nejdříve písemně kontaktuje dodavatele, který bezprostředně sjedná nápravu.

6. Vyřízení reklamace
6.1 O výsledku reklamačního řízení je odběratel informován telefonicky, následně pak písemně -s uvedeným způsobem uzavření reklamace. V případech, kdy jsou,
produktu k posouzení, pokud nebude oběma stranami dohodnuta jiná lhůta. V případě, že odběratel neposkytne nezbytnou součinnost při reklamačním řízení, nebo
informován.
7. Reklamace produktu poškozeného přepravou
7.1 Při zjevném poškození produktu během dopravy odběratel postupuje podle bodu 2.1 výše.
8. Závěrečná ustanovení

Brně, dne 1. 1. 2012
Bronislav Kuda

