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REKLAMAčNÍ ŘÁo
pro prodej pďiv

I. Uplatňovóní reklamací vad zako upeného zboži
VyslgrtneJi se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u
prodávajícího. Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací
domáhá. Při uplatrění reklamace přďloží doklad o nákupu zbaŽi a odpovědný
pracovník prodávajícího pořídí o reklamaci zápis.

a| Reklamace vóhového množství paliva
Musí bý kupujícím uplatrěna ihned po převzetí paliva Pokud se kontrolním
ýev áŽenlm zj istí neoprávněnost reklamace, uhradí kupuj ící prodiívaj ícímu nráklady
spojené s kontrolním převiížením dodávky.

b) Reklamace j akosti oaliva
Jakost dodrívek je určena paramefiy jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v
katalogu výrobců trůých pďiv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oználmi
prodávajícímu zjištěné vady jakosti ato u zjevných vad do deseti dnů od převzetí
dodávky. (Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsahpodsíírého v dodiívce pďiva). U
skrybých jakosfirích vad|ze uplatrit reklamaci do ří měsíců od data dodání, nedošloJi
k podstatré zrrěně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o pffpady, kdy dodané
pďivo obsahuje nepřípustrré procento nespalitelných zbýku nebo má nižší
qýhřevnost. Týo vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliv4 se prokazují
laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodrívky. V případě zjištění
neoprávněnosti reklamace podle ýslďku laboratorního rozboru kontrolního vzorku,
hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umoárit prodiávajícímu
odběr kontrolního vzorku paliva.

2. |1lřízení reklamace
o oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozoury nebo jím pověřený
pracovník. V případě jakosbrích reklamací u zjevných vad dodaného pďiva nejpozději
do sedmi dnů od uplatnění reklamace. V případě skrylých jakostlrích vad do sedmi
dnů po obdržení výslďku rozboru odebrarrého vzorku. o vyffzení reklamace se sepíše
zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

3. Zúruční doba
odpovědnost za vady se řídí obě. zák. $ 619 a náslďující. Terrto reklamaění řád byl
zptacovánv souladu s obchodnÍm a oběans!ýrn zákoníkem. Platí pro prodejnu
pevných paliv COALEX s. r. o., Klatovy _nádraží. Nevztahuje se na méně hodnotná
paliv4 nebo palivaprodrívaná za snížené ceny.
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