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1. Úvodné ustanovenia
1.1 Spoločnosť ELKA, a.s. (ďalej „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom
v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon
o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej „zákazník“ alebo
„kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady
(ďalej „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže kupujúci reklamáciu uplatniť
a o vykonávaní záručných opráv.
1.2 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom,
zákonom o ochrane spotrebiteľa ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste v každom predajnom mieste
spoločnosti ELKA, a.s.
2. Zodpovednosť za vady predaného výrobku
2.1 ELKA, a.s. zodpovedá za vady, ktoré má predaný výrobok pri jeho prevzatí
kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe.
2.2 ELKA, a.s. poskytuje záruku na predané výrobky v trvaní 24 mesiacov.
2.3 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim.
2.4 Ak dôjde k výmene výrobku, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia
nového výrobku.
2.5 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u predávajúceho v záručnej
dobe; inak práva zaniknú.
3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady - reklamácia
3.1 Zákazník môže podať reklamáciu v sídle spoločnosti ELKA, a.s.. Počas
prevádzkovej doby musí byť na predajnom mieste vždy prítomný vedúci predaja
alebo zastupujúci pracovník.
3.2 Pri podávaní reklamácie je zákazník povinný spolu s reklamovaným výrobkom
predložiť dodací list alebo pokladničný blok alebo iným hodnoverným spôsobom
preukázať, že výrobok kúpil od spol.ELKA, a.s., a je povinný predložiť záručný list.

3.3 Pokiaľ zákazník podá reklamáciu, spoločnosť ELKA, a.s. mu vydá pri podaní
reklamácie potvrdenie o uplatnení reklamácie (§ 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
§18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa).
3.4 Záručné opravy vykonáva spoločnosť ELKA, a.s.
4. Spôsob vybavenia reklamácie
4.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola
bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť ELKA, a.s. je povinná odstrániť
vadu bez zbytočného odkladu. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania
opravy sa do záručnej doby nepočíta. Po vykonaní opravy ELKA, a.s. vydá
zákazníkovi potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania, a opravu riadne potvrdí
na záručnom liste.
4.2 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok
mohol 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.
4.4 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúcim právo na primeranú zľavu
z ceny výrobku.
4.5 ELKA, a. s. je povinná reklamáciu vybaviť v lehote 30 pracovných dní. Do tejto
lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady.
Lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť od okamihu uplatnenia si práva zo
zodpovednosti za vady zo strany kupujúceho.
4.6 ELKA, a.s. je povinná, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, výrobok
zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
4.7 ELKA, a.s. je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr
do 30 pracovných dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
4.8 Ak ELKA, a.s. reklamáciu nevybaví do 30 pracovných dní, zákazník má rovnaké
práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa predaný výrobok
mohol riadne užívať ako vec bez vady, t.j. má kupujúci právo na zrušenie zmluvy.
5. Záverečné ustanovenia
5.1 Tento reklamačný poriadok spoločnosti ELKA, a.s. nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 1. januára 2010.
5.2. Spoločnosť ELKA, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny Reklamačného poriadku
bez predchádzajúceho upozornenia.

Kremnické Bane, január 2010

Ing. Helena Oravcová, PhD., v. r.
člen predstavenstva, generálny riaditeľ

