PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE ZBOŽÍ
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění
se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve
shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména
odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové
vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy na
zboží prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití
Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle
používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému
vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních
předpisů.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za
to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pro takové vady zboží, na
které se vztahuje stanovená doba minimální trvanlivosti zboží a u
kterých může Kupující, ve smyslu ustanovení § 2167 písm. d) občanského zákoníku, uplatnit právo z takové vady pouze, pokud se
tato vada vyskytne v době této minimální trvanlivosti. Neoznámilli Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při
včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.
4. Kupující může uplatnit reklamaci e-mailem na adrese info@larme.cz,
poštou zasláním na adresu New Energy s.r.o., Havlíčkova 3979/74,
767 01 Kroměříž nebo telefonicky. Kupující je povinen uplatnit
reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu
vady dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Při reklamaci Kupující
prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke
zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady
předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
5. V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením
smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním
chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující
požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit
od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) odstoupit od smlouvy.
6. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení
vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou
volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či
oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat
místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od
smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva
jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
7. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo
věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo
značné obtíže.
8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující
právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny
zboží. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo
neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo
odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle
své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
9. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne
odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může
od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez
souhlasu Prodávajícího.
10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém
případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
11. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu
potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad,
který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení
o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
12. Reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena ihned,
ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode
dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud
se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo
služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o
způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující
stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Po uplynutí této
lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou
nelze odstranit.
13. Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u

použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním zboží v
rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.
14. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady a zárukou za jakost může upravit reklamační řád
Prodávajícího.

