
Neoprávněné reklamace: 
 

- Každá reklamace výrobku, která se týká jeho kvality nebo provedení, je poslána na posouzení 
k výrobci. Ten dá písemné vyjádření, zda je reklamace oprávněná či neoprávněná. Tímto 
stanoviskem se následně řídí i naše firma ve vztahu k zákazníkovi.  

- Pokud se reklamace týká montáže, pak její oprávněnost posoudí montér-technik a 
obchodník. Je-li reklamace neoprávněná, pak je zákazníkovi vystavená faktura za práci a 
dopravu dle sazeb: Opravy vnitřních žaluzií a sítí, příp. Opravy venkovního stínění a vrat 
v sekci na webu: Obchod/Cena za opravy. 

- Pokud je reklamace oprávněná, pro zákazníka je vyřízená v zákonné lhůtě zcela zdarma. 
- Posoudí-li výrobce reklamaci jako neoprávněnou, nemá zákazník nárok na bezplatné 

odstranění původně reklamované vady a veškeré úkony spojené s případnou demontáží a 
opětovnou montáží výrobku jsou hrazené. Jedná se o vady, které vznikly např. mechanickým 
poškozením, špatným používáním atd… 
 
Postup: 

- Zákazník je nejdříve seznámen s výsledkem posouzení reklamace a je mu sdělena cena, za 
kterou by byl výrobek opraven + režie spojené s demontáží, montáží výrobku. Ceny práce a 
dopravy vychází z ceníku oprav vnitřních a venkovních žaluzií. 

- Pokud zákazník s cenou souhlasí, je třeba, aby svůj souhlas stvrdil písemně (příp. mailem 
nebo SMS). Poté je dán pokyn do výroby, aby byl výrobek opraven a následně je zákazník 
kontaktován ohledně termínu opětovné instalace. 

- Po instalaci je zákazník povinen podepsat Zápis z opravy, kde je vypsán seznam použitých 
náhradních dílů, počet započatých hodin práce i doprava. 

- Nespěchá-li zákazník na opravu, pak je možné zkusit termín případné opravy spojit s jinou 
zakázkou a tím si snížit náklady za dopravu.  

- Cena za opravu je hrazena hotově, příp. (pokud je domluveno předem) převodem. 
- Nesouhlasí-li zákazník s placenou opravou, má možnost si nechat výrobek za úplatu znovu 

namontovat (v původním stavu, bez opravy z výroby). Tím sice nedojde k odstranění 
reklamované vady (pokud nemá tato vliv na funkčnost výrobku), ale nedojde ke ztrátě 
záruky. 

- Nesouhlasí-li zákazník nejen s placenou opravou, ale ani s úhradou za demontáž a opětovnou 
montáž výrobku, pak si neopravený výrobek vyzvedne zdarma na jedné z poboček. Dojde tím 
však ke ztrátě záruky. 
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