
AUÍo KELLY

Rodos|ov IIIés . AUTOL'NE
Mochovskó 15, 934 01 levice

t. uvoD
Rek|omočný poriodo

Obchodného zókon

medzi predóvojúcim o podniko|e|'mi.

z' zÁnučNÁ oosl
AUToKEt tYs toVAK|A,s . r .o .zodpovedózovady,k torémópredonýtovorpr ip revzo líkupu iúc im(pod|b5ó l9obč.zók .}ozovody,k !orésos
Zóručnódoboje24meďocov{pod|b$ó2oobč.zók . )o

iezó ručnódobo24mes iocoÝAUTOKEt tYStoVAK lA"s . r .o .všoknezodpovedózovodu,

teito zóruky určí v zóručnom |iste (moximó|no dÍžko zóručnei doby pri|om nesmie prekročiť 3ó mesiocov).

3. UPIATNENIE ntxumÁclr

Predóvoiúcirozhodneorek|omóci iospósobeiejvybovenioihned,,vz|ožiýchprípodochdotrochdní,vodóvodnenýchprípodochmožnorek

odstÚpiť o|ebo mó próvo no ýmenu ýrobku zo noý ýrobok.
2. Próvo zo zodpovednorli zo vody lovoru, pre kloré p|otí zóručnó dobo zoniknÚ, ok so neup|otni|i v zóručnei dobe (pod|b só2ó obč. zók.).

do 30 dní od iei  uplotnenio.

4. všEoBEcNÉ REKIAMAčNÉ PoDMIENKY
Pri predk|odoní lovoru no rek|omóciu musio byí sp|nenó nos|edovné podmienky zo slrony reklomujÚceho:
o. je pred|ožený originó|ny zóručný |ist' ok bo| vystovený
b. ie pred|ožený doklod o zop|otení ceny |ovoru olebo foktÚro
c . tovorsp|ňovšetýosto tnápodmienkyuvgdsnóvzó ručnom| is leprezó ručnÚrek|qmóc iunqddob

plomby otd'.)

PredóvojÚci nezodpovedó zo vody tovoru, ok;
. kupujÚci si vodu o|ebo poikodeniu tovoru spósobi| sóm
. kupujÚci pred prevzo|ím lovoru o vode vede|, resp. bo| no vodu ýslovne o iosne upozornený o bo|o mu poskytnuló z|bvo z ceny tovoru
. vody vznik|i v dós|edku opotrebenio spósobenóho bežným používoním o|ebo nespróvnym či nodmerným používoním
. bo|i porušené ochronné p|omby no lovore
. vody bo|i spósobené neopróvneným o|ebo nespróvnym zósohom do tovoru
. ok so vody tovoru reklomuiú po up|ynutí zóručnei doby

o|ebo monlóž osobou. kloró mó opróvnenie tÚto činnosť vykonóvo|,.

5. PovrNNosT| PREDÁVAJÚcEHo voč| REKIAMuJÚcEMu
l. Ak ide o vodu, ktorú možno odshónií mó kuPuiÚci (rek|omujÚci} próvo no jej bezp|otné, včosné o riodne odstrónenie.
2 .KupujÚc imóženomies ioodst r óngn iovodypožodovoťýmenuvec i ,o|ebooksovodoýko lensÚčost ivec i ,ýmenu

no cenu loyoru olebo zóvožnosť vody.
3. Ak ide o vodu, ktorú nemožno odslrónif., mó kupuiÚci próvo no ýmonu tovoru o|ebo vrólenie peňozí (odrtúpenie od zmluvy) (pod|,o $ ó23 obč. zók.l
/. Ak so no ýrobku opólovne vyskyt|o tó isló vodo po oprove, o|ebo vóčší počet vód súčostne mó zókozník počos zóručnei doby tiež próvo no ýménu lovoru o|ebo vrótenie peňozí

(pod|b$ó23obč.zók . | .opó tovnýýskytvódpooproveznomenós tovked.sorovnokóvodovysý lnepo ie iospoňdvoch
noinenej lri rózne odstrónite|,né vody, pričom koždó z nich bróni v riodnom užívoní.

5 .Doboodup|otnen iopróvozozodpovednost i zovodyoždodoby,ked.kupu iÚc iposkončeníoprovyb
zóručnó dobo znovo od prevzolio nového tovoru (pod|b 5 627 obč. zók'|.

ó. osTAÍNÉ USTANoVEN|A
l. Ak ide o vodu, ktorÚ možno odstrónit., mó kupujúci (rek|omujÚci) próvo no iei bezp|otné, včosné o riodne odstrónenie.
2 .Kupu iúc imóŽenqmies toods l r ónen iovodypožodovoťýmenuvec i ,o|ebooksovodoýko|ensÚč

no cenu lovoru oIebo zóvožnosť vod),.
3. Ak ide o vodu, ktorÚ nemožno odstrónií, mó kupujÚci próvo no výménu tovoru o|ebo vrótenie peňozí (odďÚpenie od zm|uvy| (podlb $ ó23 obč. zók.)

REKLAMACNY PORIADOK
pre zókozníkov AUTO KEILY stovAK|A, 5.r.o.

{

AUÍo KELLY

V Trenčíne dňo


