Reklama ní ád
A. V eobecné podmínky
Reklama ní ád se vztahuje na zbo í, jeho reklamace je uplatn na v záru ní dob . Pozáru ní opravy
jsou vy izovány na základ objednávky.
Ke ka dému zbo í zakoupenému u firmy KELBL s.r.o. (dále prodávající) je p ikládán „Da ový doklad“.
evzetím zbo í (osobn nebo od dopravce) kupující souhlasí s obchodními podmínkami a
reklama ním ádem.
Kupující (p íjemce zásilky) je povinen p ekontrolovat po et karton a neporu enost obal p ed
dopravcem ihned p i p evzetí zásilky. V p ípad po kozené nebo neúplné zásilky musí sepsat
s dopravcem kodní zápis.
Jestli e obal zásilky zjevn po kozen není, ale zbo í v zásilce po kozené je (tzv. skrytá vada), je
kupující povinen neprodlen informovat dopravce (nejpozd ji do dvou dn od doru ení zásilky) a
vy ádat dodate né sepsání zápisu o kod s dopravcem. Dopravce má právo p esv
it se o
skute ném stavu zásilky. Z tohoto d vodu nesmí kupující se zásilkou jakkoliv manipulovat a je
povinen zachovat p vodní obal zásilky, v n
byla zásilka doru ena (v etn výplní a výstra ných
zna ek). Kopii kodního zápisu musí kupující zaslat prodávajícímu nejpozd ji do dvou dn od sepsání
zápisu.
Pokud kupující zjistí rozdíl mezi obsahem zásilky a údaji na faktu e, dodacím listu nebo reklama ním
protokolu musí informovat prodávajícího nejpozd ji do 2 pracovních dn od p evzetí zásilky.
Nedodr ením t chto podmínek p echází ve keré kody za ztráty a po kození zbo í na
kupujícího.
B. Reklama ní ízení
1. Reklamované zbo í zasílá kupující kompletní (v etn p vodního p íslu enství – diskety, kabely,
CD), v balení odpovídající podmínkám transportu na adresu prodávajícího v etn stru ného
popisu závady a kopie dodacího listu. Bez t chto doklad nem e být reklamace uznána a zbo í
bude vráceno na náklady kupujícího zp t.
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Pokud bylo zbo í dodáno v antistatickém obalu, musí být v tomto obalu také reklamováno.
Jestli e zásilka obsahuje více zbo í k reklamaci, kupující v pr vodním dopise uvede seznam
reklamovaného zbo í.
Zbo í ur ené k reklamaci zasílá kupující p epravní slu bou (nap . DPD, PPL, Toptrans, P …)
nebo osobn .
Oprávn né reklamace budou neprodlen vy ízeny. Pr
rná doba opravy je 14 pracovních dní
od doru ení vadného výrobku. Reklamace zbo í, které není v aktuální nabídce, je
ena
individuáln a m e trvat a 60 dní, p ípadn m e být tato doba stanovena v dealerské smlouv .
Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující, zpáte ní dopravu prodávající. Z d vodu
zamezení vyzvednutí zbo í neoprávn nou osobou, p i osobním odb ru bude zbo í vydáno jen po
edlo ení reklama ního protokolu.
Prodávající se zavazuje vadné zbo í opravit, pokud to není mo né, bude výrobek vym
n za jiný
funk ní stejných nebo lep ích technických parametr . V p ípad , e toto není ze strany
dodavatele mo né, bude na zbo í poskytnut dobropis.
Záru ní lh ta se prodlu uje pouze o dobu, po kterou byl výrobek v oprav (dle záznamu na
reklama ním protokolu - doba mezi "p ijato od zákazníka-datum reklamace" a "vráceno
zákazníkovi"), a to i v p ípad vým ny za nový výrobek.
Reklamace PC sestav GIGAMAX – postup p i reklamaci PC sestav je shodný s postupem
reklamování jednotlivých komponent. K reklamaci m ete zaslat pouze vadný komponent nebo
celou PC sestavu, ale v dy s kopií „Da ového dokladu“ a s popisem závady.
Nárok na uplatn ní záruky zaniká v následujících p ípadech:
1.mechanické po kození, neodborná obsluha nebo instalace

2.provoz v nevhodných podmínkách neodpovídajících b nému kancelá skému prost edí
3.provedení zásahu do výrobku jinou ne oprávn nou osobou
4.poru ení ochranných pe etí nebo nálepek, pokud na výrobku jsou
5.zapojením do elektrické sít neodpovídající p íslu né norm
SN
6.vady zp sobené ivelními pohromami

7. Ve keré náklady prodávajícího spojené s neoprávn nou reklamací hradí v plné vý i kupující.
Smluvní strany se dohodly, e v p ípad prokazateln neoprávn né reklamace kupující uhradí
prodávajícímu pau ální ástku 500,- K za náklady spojené s vy ízením reklamace.
8. Standardní záru ní doba je 24 m síc pokud není na „Da ovém dokladu“stanoveno jinak.

C. Záv re ná ustanovení
Tento reklama ní ád ru í ve kerá p edchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vy izováním
reklamací a zárukou na zbo í. Prodávající si vyhrazuje právo na zm ny tohoto reklama ního ádu bez
edchozího upozorn ní.

