REKLAMAČNÍ ŘÁD K PROJEKTU Powerbox.ONE
1. Všeobecné pokyny
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s
platným právním řádem České republiky.
Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí.
Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav
zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti zástupce
dopravce.
Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na
základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem
poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu
zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas
dodáno.
Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně
návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného
používání zboží nese odpovědnost zákazník.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na
které byl zákazník předem upozorněn.
Záruční lhůta na mechanické části a na elektroniku je 12 měsíců pro právnické osoby od data
prodeje a 24 měsíců od data prodeje pro spotřebitele.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních
vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími
událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani
poskytnutá záruka.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění, v případě
nutné analýzy závady u výrobce pak - po ústní či písemné dohodě se zákazníkem - do 60 dnů.
Adresa pro doručení reklamovaného zboží:
ekolo.cz - Reklamační oddělení,
Pod Višňovkou 29A,
140 00 Praha 4 - Krč
Vrácení zboží
Nakupováním nepodstupujete žádné riziko. Jste oprávněni zakoupené zboží bez udání
důvodu vrátit zpět do 14-ti dnů od převzetí zboží. Spotřebitel je v tomto případě povinen
vrátit zboží s originálním dokladem o koupi. Spotřebitel je povinen doručit zboží
prodávajícímu. Náklady na dopravu hradí spotřebitel. Po splnění těchto podmínek bude
spotřebiteli vrácena kupní cena zboží převodem na jím udaný bankovní účet.
V případě jakéhokoliv zásahu do výrobku/zařízení (neodborná manipulace, neodborná
instalace, vyvrtání otvorů pro ukotvení, apod.), nelze zboží již vrátit.

Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu zboží zpět hradí
spotřebitel.
V případě uplatnění reklamace, nebo v případě vrácení zboží do 14-ti dnů, nebo výměny
zboží za jiný typ do 30-ti dnů je třeba výrobek doručit do reklamačního oddělení nebo do
servisu osobně, nebo dopravní službou tak, aby v průběhu transportu nemohlo dojít k
poškození zboží.
Povinností kupujícího je se s funkcemi, popisem výrobku a uživatelskou dokumentací
seznámit a na případné nejasnosti se dotázat. Absence vlastností či funkcí, které nejsou
v popisu výrobku a v uživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a kupujícímu
nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od
smlouvy.

2. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany
ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se
věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních
předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti
věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání
nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže
věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém
případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na
výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,
vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí, právnická osoba do jednoho roku. Projeví-li se vada v
průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

