
 

 

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 
 

obchodní společnosti 
SHOWTIMECOMPANY s.r.o., 

se sídlem Padovská 585/8, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, 
identifikační číslo: 06806830, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 289324, 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  

umístěného na internetové adrese https://hodiny-net.webnode.cz/ 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího 
SHOWTIMECOMPANY s.r.o., se sídlem Padovská 585/8, Horní Měcholupy, 109 00 
Praha 10, identifikační číslo: 06806830, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp.zn. C 289324 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, 
jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího 
prostřednictvím rozhraní webové stránky https://hodiny-net.webnode.cz/ (dále jen 
„webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními 
podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na 
vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro 
vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém 

kupující neposkytl požadovanou součinnost. 

1.3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto 
Reklamačním řádem. 

1.4. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve 
VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je 
definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej 
užívají právní předpisy. 

2. ZÁRUKA ZA JAKOST 

2.1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. 

2.2. Lhůta je u nového zboží (včetně rozbaleného) 24 měsíců. 

2.3. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o 
příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v 
obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení. 

2.4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li 



 

 

 

 

 

uplatněna v uvedené době. 

2.5. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta 
začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím. 

3. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ 

3.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: 

3.1.1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, 
které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a 
na základě reklamy jimi prováděné; 

3.1.2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc 
tohoto druhu obvykle používá; 

3.1.3. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 

3.1.4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

3.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při 
převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak. 

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

4.1. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet 
balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. 

4.2. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje 
vše, co obsahovat má.  

4.3. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit, resp. při převzetí od přepravce je 
vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky 
odmítnout. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit 
fotodokumentaci poškození a obalu. 

4.4. Kupující může reklamaci uplatnit v sídle prodávajícího. Dále je možné reklamaci zboží 

odeslat na adresu sídla prodávajícího.  

4.5. Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným 
způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje 
kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna 
identifikace původu i závady zboží. 

4.6. Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, 
výměna, dobropis). 



 

 

 

 

 

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

5.1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná 
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

5.2. Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech 
do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu 
výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. 

5.3. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace 
prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu 
neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za 

to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o 
vadu, kterou nelze odstranit. 

5.4.  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

5.5. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď 
telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po 
vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. 

5.6. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o 
dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím 

uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován. 

5.7. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem 
reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, 
co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. 

5.8. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.  

5.9. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy 
byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání 
reklamace. 

V Praze dne 20.3.2018          
        SHOWTIMECOMPANY s.r.o. 


