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Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) 

1.1      Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je 

vlastníctvom kupujúceho. 

1.2      V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v 

zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 a nasl. 

Občianskeho zákonníka. 

1.3      Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení 

vady. 

1.4      Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí 

zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky (článok 5, bod 5.8 Všeobecných 

obchodných podmienok).  
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1.5      Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním: 

• k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, 

• používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a 

mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, 

• zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, 

• poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním. 

1.6      Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

1.7      Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) 

spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá 

sa reklamovať. 

1.8      Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu dodávateľa alebo na adresu 

autorizovaného servisného strediska. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy 

nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú 

zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť 

vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo 

osobne (nie formou e-mailu). 

1.9      Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení 

reklamácie tovaru v písomnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia 

predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení 

reklamácie bude zaslané písomne. 

1.10    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 

3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité 

technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení 

spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch 

možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní 

odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci 

právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu 

tovaru za nový. 

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. 

  

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie 

od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou 



dopravcu prevezmete tovar alebo v prípade dodania tovaru po častiach, bol tento dodaný ako 

posledný. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od 

tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na 

adresu Občianske združenie MONTE PLUS, Dielenská 5367/14A, Malacky 901 01 alebo na 

info@monteplus.sk. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie 

od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky. 

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na 

trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na 

odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na našej stránke www.monteplus.sk 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na 

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím 

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na 

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, 

ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, 

keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude 

uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili 

s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu 

alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. 

Tovar je možné vrátiť späť alebo ho prineste na našu adresu sídla najneskôr do 14 dní odo dňa 

uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete 

späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v zmysle Všeobecných obchodných 

podmienok. 
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Reklamačný protokol 

MONTE PLUS, Dielenská 5367/14A, Malacky 901 01, IČO 50120352 DIČ 2120311633 

Reklamujúci: Meno a priezvisko: 

Ulica a číslo: Mesto: PSČ: 

Telefón: E-mail: 

Reklamovaný tovar: Názov tovaru: 

Dátum a číslo dokladu o kúpe: Dátum uplatnenia reklamácie: 

Treba priložiť aj doklad o kúpe (pokladničný bloček alebo faktúru) - dobre čitateľnú kópiu dokladu. 
Originál dokladu o kúpe si ponechajte. 

Podrobný popis závady: 

V …........................... dňa: …........................ Podpis:......................................... 

Vyjadrenie predávajúceho: 

Dátum doručenia reklamácie: Dátum vybavenia alebo zamietnutia reklamácie: 

Na základe odborného posúdenia / zo dňa: 

Reklamácia: bola uznaná nebola uznaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


