
Reklamační řád 
Miluše Hrubá, IČ: 16186427, DIČ: CZ7054200252 

se sídlem K Holyni 150/7, Praha 5  

Kontaktní údaje:  

adresa: Miluše Hrubá, K Holyni 150/7, 154 00 Praha-Slivenec 

email: obchod@swim-relax.cz 

telefon: +420 606 635 205 

swim-relax.cz  

(dále jen „prodávající“) 

Záruční doba 

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 
měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě. 

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se 
prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v 
záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. 

  

Záruční list 

Prodávající poskytuje záruku formou dokladu o zakoupení věci. Pokud je poskytována delší 
než zákonná záruka, prodávající vystaví záruční list a určí podmínky a rozsah prodloužení 
záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní 
firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou 
osobu. 

  

Rozpor s kupní smlouvou 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s 
kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného 
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího 
buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat 
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před 
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám 
způsobil. 

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má 
jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, 
nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro 
věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá 
účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 



  

Kontrola zásilky 

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při 
převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli 
doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození 
zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel 
tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo 
spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího. 

  

Uplatnění reklamace 

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na 
zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. 

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o koupi případně záručního 
listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu. 

Adresa pro uplatnění reklamace je: 

Swim&Relax - Plavecké a sportovní potřeby, Podolská 74, Praha 4 Podolí, 147 00 

Telefon: 241 43 06 05 

Provozní doba: Po - Pá 8 -20 h., So- Ne 10-18h. 

Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně v provozovně společnosti. 

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a 
dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a 
době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se 
vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy). 

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem. 

 

Rozsah záruky 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí 
prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

Na vady způsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje. 



  

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a 
řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to 
vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se 
vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující 
žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána 
jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy 
odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující 
nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. 
Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo 
na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 

  

Vyřízení reklamace 

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení 
reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou 
věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy 
náleží spotřebiteli. 

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, 
které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu 
reklamovaného zboží k nám). 

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího. 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2018  

 


