Reklamačnířád pro prodej pevných paliv
firmy Vavřena VAPO s.r.o., provozovna Batňovice
ZjistĹli kupujícívaduu zakoupeného paliva, má právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího.
Pro uplatněníreklamace je potřeba prokázat nákup paliva dokladem o nákupu a upřesnit,
o jakou vadu se jedná . odpovědný pracovník provede reklamačnízápĺs.
Reklamace váhy: Pokud zákazník požaduje ověřeníváhy prodávaného paliva, doporučujeme
toto reklamovat ihned při dodánípaliva, aby bylo možnéprovést kontrolnípřevážení.
Reklamace na optické vady: Pokud dodané palivo nesplňuje parametry jednotlivých druhů paliv
uvedené v katalogu výrobce tuhých paliv, můžezákaznik reklamovat tuto vadu do 24 měsíců
od dodání. V tomto případě kupujícíreklamuje celou dodávku paliva.

Reklamace na

skfié vady:

Za skryté vady je považováno, pokud dodané palivo má nižšívýhřevnost,

dehtuje a nebo obsahuje nepřípustné procento nespalĺtelných zbytků, než je uvedeno v katalogu
výrobce tuhých paliv (Severočeskéuhelné doly Bílĺna).Tuto skutečnost má kupujícímožnost
reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od nákupu paliva. Palivo není možnéreklamovat v případě,
že je u kupujícíhoskladováno v nevyhovujícím prostoru. Kupujícíjepovĺnen umožnit prodávajícímu
odběr kontrolního vzorku reklamovaného palĺva za přítomnosti prodávajícího ĺ kupujícího' Tyto
reklamace řešíakreditované laboratoře:
Severočeskédoly a.s., útvar obchodu - pracoviště Bí!!na, ul. 5. května 2L3,4L8 29 Bílina
tel. 417 8O4 2L2, email: podolnikova@adas.cz
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830,434 37 Most

tel.476 208 610, email: vuhu@vuhu.cz
Lhůta na vyřízení reklamace je 14 dnů

Průběh reklamačního řízeníbude průběžnězapisován' V případě řešeníreklamace akreditovanými

laboratořemĺ rozhodne o uznání reklamace vedoucískladu na základě výsledků těchto laboratoří
do 7 pracovních dnů od obdrženídaných výsledků. o uznáníostatních reklamací rozhoduje vedoucí
skladu. Je-li reklamace oprávněná, bude po dohodě s kupujícímřešena finančníslevou'případně
dodáním nového palĺva v množstvíuznané reklamace. Vyřízení reklamace a způsob náhrady bude
uveden v reklamačnímzápisu.
V případě, že dojde ke vzniku spotřebĺtelského sporu z kupnísmlouvy nebo ze smlouvy o poskytování
služeb, kteý se nepodařívyřešit vzájemnou dohodou, můžespotřebitel podat návrh na mimosoudní
řešenítakového sporu určenémusubjektu mimosoudního řešení, kterým je:
česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení

štěpánská 44
110 00 Praha 1

ADR

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Tento reklamačnířád byl zpracován v souladu s obchodním a občanským zákoníkem

