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Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných 

obchodných podmienok predávajúceho SAD, s.r.o., IČO 

31564003, so sídlom Cesta osloboditeľov 8, 97703 Brezno a 

opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii 

tovaru nadobudnutého  od predávajúceho. 

 

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty 

sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky 

zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, 

obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k 

spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej 

lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným 

poriadkom. 

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri 

prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za 

vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach 

predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú 

bola dojednaná nižšia cena. 

 

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej 

obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na 

použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 

 

Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť 

aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. 

 

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, 

ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 

mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže 

týkať i len niektorej súčiastky veci. 

 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť 

záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci 

umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o 

kúpe. 

 

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak 

má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než 

predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia 

veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do 

prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a 

riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby 

bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je 

povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu 

veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak 

tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom 

na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť 

vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné 

ťažkosti. 

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby 

sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci 

právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie 

isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné 

vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa 

vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na 

primeranú zľavu z ceny veci. 

 

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za 

ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na 

výmenu veci právo na primeranú zľavu. 

 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, 

u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste 

uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste 

predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní 

kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie 

záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný 

opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi 

predávajúcim a kupujúcim. 

 

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná 

doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 

 

Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, 

ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej 

veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a 

kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2. 

 

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. 

 

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. 

 

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným opotrebením, 

prípadne skončením bežnej životnosti veci.  

Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté z dôvodu 

nesprávnej obsluhy, neodborným alebo neprimeraným 

zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore 

s určeným spôsobom použitia,  alebo, keď tovar je poškodený 

nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s 

podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými 

zásadami, prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou 



parametrov, tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, 

ohýbanie atď.) a ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy. 

 

Spôsob vybavenia reklamácie: 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí 

kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou má kupujúci právo 

na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec 

uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa 

požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. 

Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať 

primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To 

neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou 

zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich 

mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor 

existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci 

alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 

  

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec 

má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, 

predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, 

alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, 

prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu 

obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v 

tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 

zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza 

alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. 

  

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby 

pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva: 

Ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a 

včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru 

alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby 

neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na 

primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej 

zmluvy. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu 

užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo 

odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi 

patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci 

nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre 

väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie 

chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu 

užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát 

odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa 

rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej 

riadnemu užívaniu, ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  

spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú 

zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. 

Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a 

navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci 

vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale 

predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak 

spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim 

poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. 

  

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre 

chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá. 

 

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci 

rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. 

Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu 

výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. 

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie 

predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie 

nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po 

uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne 

existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o 

chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná 

ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s 

predávajúcim upravuje Obchodný zákonník. 

 

Pri uplatnení reklamácie osobne predávajúci spíše s kupujúcim 

reklamačný protokol podľa vzoru.  

Pri reklamácii vybavovanej poštou, kupujúci vyplní reklamačný 

protokol a priloží ho k reklamovanému tovaru. 

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä 

poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného 

tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených 

práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať 

najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota 

tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V 

prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má 

spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu. 

 

Ak je kupujúcim podnikateľ: 

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. 

Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému 

užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na 

primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné 

neskôr tuto chybu reklamovať. 

  

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, 

aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci 

je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo 

podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. 

  

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o 

dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa 

záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v 

zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, 

začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia 

reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho 

dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda 

doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.  

 

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný 

predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do 

reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným 

cestovným pasom.  

  

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2014 a ruší 

platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento 

reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach 

predávajúceho alebo ako dokument na www.narva.sk. 


