
REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti BLACK-C, s. r. o.,  
 
Tento reklamačný poriadok je vydaný k zabezpečeniu podmienok zodpovednosti za 

vady predaného tovaru a ich uplatnenia kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 102/2014 Z. 

z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
1.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí 

kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe 

(záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list ak nebol vydaný 

samostatný záručný list. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté 

použitím veci alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu 

nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

1.2. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v 

priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického 

poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej 

údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar 

vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou 

alebo iného nesprávneho zásahu. 

1.3. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a 

reklamovať zjavné vady ihneď. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá, 

ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Za zjavné vady 

sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru a to najmä: 

a) rozdiel v množstve, 

b) dodanie iného tovaru 

c) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.) 

d) chýbajúce príslušenstvo tovaru. 

1.4. Zistené zjavné vady je zákazník povinný bezodkladne oznámiť 

predávajúcemu, ktorý vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo 

vrátením kúpnej ceny. 



1.5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak: 

a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám 

b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu 

výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu – poskytnutá zľava z ceny 

tovaru, 

c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru 

spôsobeného bežným používaním alebo nadmerným mechanickým 

opotrebením, či mechanickým poškodením (roztrhnutý, prerezaný, tepelne 

poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným, neúmerným fyzickým 

zaobchádzaním, poškrabaním a pod.) 

d) vady vznikli znečistením tovaru alebo jeho časti v dôsledku zanedbania 

údržby 

e) vady vznikli používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú 

svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými 

vplyvmi prostredia, prostrediu v ktorom sa tovar bežne používa 

f) vady vznikli vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom 

g) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby 

h) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, 

poveternostných podmienok, alebo používaním v extrémnych a 

neobvyklých podmienkach 

i) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či 

nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, 

nesprávnym servisom 

j) ide o vady a poškodenia spôsobené opravou či modifikáciou tovaru inými 

osobami než autorizovaným výrobcom, dodávateľom, resp. predávajúcim, 

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, 

pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

2. ZÁRUČNÁ DOBA 

Záručná doba pre kupujúceho – spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť od 

okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady vecí, pre ktoré 

platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe 



Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po 

skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci 

je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o 

vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť 

záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. 

3. REKLAMÁCIA 
3.1. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho a to buď 

listom doručeným na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou 

poštou doručenou na e-mailovú adresu elektronického obchodu 

predávajúceho e-shop@black-c.sk. Spolu s oznámením o uplatnení 

reklamácie je potrebné na adresu sídla predávajúceho doručiť príslušný 

tovar a predložiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru a taktiež 

všetky jeho súčasti (napr. opasok, brošňu). Kupujúci je povinný predložiť aj 

doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. 
3.2. Oznámenie o uplatnení reklamácie musí obsahovať popis vady tovaru, 

spôsob akým sa vada prejavuje a kontaktné údaje kupujúceho (e-mail, 

telefónne číslo, kontaktnú adresu), za účelom vyrozumenia kupujúceho o 

spôsobe vybavenia reklamácie. 

3.3. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. 

Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe 

a v stanovenej dobe sa uplatnila u predávajúceho. 

3.4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie informovať 

kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a to 

zaslaním doporučeného listu, e-mailu alebo telefonicky. Po uplynutí lehoty 

na vybavenie reklamácie bez jej vybavenia predávajúcim, má kupujúci 

právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový 

výrobok. 

3.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od 

kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe 

odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia 

nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné 

posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci 



je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia 

odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa 

vybavenia reklamácie.  

3.6. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a 

predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v 

doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať 

výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné 

posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky 

ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez 

ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným 

posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže 

reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia 

záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 

dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na 

odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené 

náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

3.7. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim 

pri uplatnení reklamácie. 

3.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola 

bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez 

zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady 

požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu 

súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom 

na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto 

odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu 

nespôsobí závažné ťažkosti. 

3.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec 

mohla 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. 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z 

ceny veci. 

 



4. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 
4.1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou 

o nápravu listom doručeným na adresu sídla predávajúceho alebo 

elektronickou poštou doručenou na e-mailovú adresu predávajúceho e-

shop@black-c.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci 

vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho 

práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo 

na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu, spotrebiteľ má 

právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu 

alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o 

alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektami alternatívneho 

riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS”) sú orgány a oprávnené právnické 

osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z. o ARS. Návrh môže kupujúci – 

spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. 

o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. Kupujúci – spotrebiteľ 

môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia 

sporov RSO, ktorá je dostupná online 

na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

4.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ fyzická 

osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci 

predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a 

predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho 

so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv 

uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde 

hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia 

sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie 

alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 


