
 

 

Tento reklamačný poriadok platí pri nákupe v 

kamennej predajni Dedoles, ktorej prevádzkovateľom 

je Dedoles s.r.o., so sídlom Za Koníčkom 14, 90201 

Pezinok, IČO: 46706305, zapísaná u Okresného súdu 

Bratislava I, vložka číslo: 81976/B, 

email: ahoj@dedoles.sk , kontaktná osoba: Jaroslav 

Chrapko, tel. č.: +421334440005 

Reklamačný poriadok je súčasťou uzavretej kúpnej 

zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a 

kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú 

uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej 

republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou 

spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito 

obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., 

občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o 

ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 

služieb, všetky v platnom znení. V prípade, že je 

zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy 

neupravené týmito obchodnými podmienkami 

zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. 

 

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa 

Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar 

(ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe 

uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za 

chyby (ďalej len „Reklamácie“). 

b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Dedoles 

s.r.o., „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim 

uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru. 

 

 Záruka, záručný list 

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od 

prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej 

obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota 

na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím 

tejto lehoty. 

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. 

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno 

a priezvisko, obchodné meno alebo názov 

predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), 

obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej 

doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak 

záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje 

to neplatnosť záruky. 

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu 

alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku 

presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a 

rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste. 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie. Nárok na 

bezplatnú záručnú opravu zaniká aj: 

a) nepredložením kompletného tovaru vrátane 

príslušenstva, 

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 

c) uplynutím záručnej doby tovaru, 

d) neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo 

zanedbaním starostlivosti o tovar 

e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným 

kupujúcim, 

 
 Reklamácia a jej uplatnenie 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec 

pri prevzatí kupujúcim. 

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. 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia 

reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 

3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v 

odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité 

technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, 
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najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po 

určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia 

vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno 

reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie 

však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na 

vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy 

odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový 

výrobok. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie 

okamžite, a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však 

vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

*Vzhľadom na situáciu s koronavírusom je reklamácia 

predlžená a bude predlžená až kým sa prevádzky znova 

neotvoria. 

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až 

do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie 

opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie 

plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do 

záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za 

novú, začína plynúť nová záručná doba od jej 

prevzatia. 

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 

12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť 

reklamáciu zamietnutím len na základe písomného 

odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok 

odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa 

vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani 

iné náklady súvisiace s odborným posúdením. 

 
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 

mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, 

predávajúci je povinný v doklade o vybavení 

reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať 

výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný 

na odborné posúdenie určenej osobe, náklady 

odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým 

súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci 

bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak 

spotrebiteľ odborným posúdením preukáže 

zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže 

reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania 

odborného posúdenia záručná doba neplynie. 

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 

dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky 

náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj 

všetky s tým súvisiace účelne vynaložené 

náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno 

zamietnuť. 

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný 

bezprostredne po ukončení reklamačného konania 

telefonicky a zároveň mu bude doručený 

prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou 

reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). 

Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, 

ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie 

reklamácie iným spôsobom. 

V prípade uplatnenia reklamácie tovaru zakúpeného 

cez internetový obchod Predávajúceho, spotrebiteľ 

informuje predávajúceho o uplatnení prostredníctvom 

emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia 

reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu 

vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou 

dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol 

vydaný) na adresu predávajúceho: 

Dedoles s.r.o. 

Za Koníčkom 14 

, 902 01 Pezinok 

email: ahoj@dedoles.sk, 

telefón: +421334440005 

V prípade uplatnenia reklamácie tovaru zakúpeného v 

kamennej predajni predávajúceho, spotrebiteľ 

informuje predávajúceho o uplatnení osobne v 

kamennej predajni a odovzdá tovar spolu s popisom 

vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným 

listom, ak bol vydaný). 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, 

ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo 

zodpovednosti za vady. 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, 

ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak 

sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má 

možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o 

nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie 

zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej 

odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie 

alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia 

§ 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Príslušným subjektom na 

alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s 

predávajúcim Dedoles s.r.o. je [Slovenská obchodná 

inšpekcia / Úrad pre reguláciu sieťových odvetví / 
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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a 

poštových služieb] alebo iná príslušná oprávnená 

právnická osoba zapísaná v zozname subjektov 

alternatívneho riešenia sporov 

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj 

Pekárska 23, 917 01 Trnava1 

tel.: 033/ 5512 689 

e-mail: tt@soi.sk, vedenom Ministerstvom 

hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je 

dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ 

má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov 

alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa 

obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na 

alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre 

riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej 

stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Okrem práva na uplatnenie reklamácie má kupujúci, 

ktorý kúpi tovar v predajni, právo na odstúpenie od 

kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od dňa zakúpenia 

v akejkoľvek predajni 

predávajúceho. Vrátený/vymieňaný tovar musí byť v 

originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane 

prípadného príslušenstva a schopný ďalšieho predaja. 

Kupujúci musí predložiť pri 

výmene/vrátení pokladničný doklad, podľa ktorého 

dokáže kupujúci kúpu a uplatnenie práva v 14 dennej 

lehote. 

 

 Záverečné ustanovenia 
 

Tento reklamačný poriadok je platný od 2.9.2019. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú 

zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na 

uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné 

v čase vykonania objednávky. 

Kupujúci pri nákupe tovaru na predajni Predávajúceho 

potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným 

poriadkom. 
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