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OZNÁMENÍ ŽÁDOSTI O UPLATNĚNÍ ZÁRUKY NA VĚCNÉ NEDOSTATKY/PRODUKTOVÉ ZÁRUKY  

(Vyplňte prosím hůlkovým písmem!) 
 

 

Dole podepsaný/á prohlašuji, že uplatňuji požadavek  

 

na záruku na věcné nedostatky     /    produktovou záruku, 

 

(vhodnou odpověď označte, prosím podtržením nebo zakroužkováním!), 
 

ohledně následujících produktů:  

 

Jméno zákazníka *:    

Adresa zákazníka *:     

Telefonní číslo zákazníka:    

E-mailová adresa zákazníka:  

Produktové číslo výrobku(ů):   

Kupní cena výrobku(ů):    

Datum převzetí (v případě nákupu provedeného v obchodě, datum nákupu): 

   

V případě nákupu ve webové prodejně, číslo objednávky: 

Číslo faktury *:   

 

Popis stížnosti v souvislosti s produktem, označení zvolené požadavky (výměna, oprava atd.) *: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Já, níže podepsaný/á, jsem si přečetl/a a pochopil/a informace na zadní straně tohoto prohlášení týkající 

se uplatnění nároku na uplatnění záruky na věcné nedostatky a produktové záruky. Výše uvedené údaje 

jsou úplné a odpovídají skutečnosti. 

Místo a datum:   , 20 .    . 

 

 
  

Podpis kupujícího 
 

 

Uvedení údajů označených * je povinné! 
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Vážený zákazníku! 

 

Pokud je produkt zakoupený ve společnosti Szinga Sport Kft. chybný, můžete si vybrat z následujících 
možností: 

1. Záruka za věcné nedostatky 

2. Produktová záruka 

 

1. Záruka za věcné nedostatky  

 

 V jakém případě můžete využít své právo na uplatnění produktové záruky? 

 

V případě nesprávného výkonu společnosti Szinga Sport Kft., můžete vůči společnosti uplatnit záruku za 
věcné nedostatky v souladu s pravidly občanského zákoníku. Szinga Sport Kft. uskutečňuje výkon nesprávné, 
pokud zakoupený produkt nesplňuje požadavky na kvalitu stanovené ve smlouvě nebo v předpisech v době 
plnění (převzetí zakoupeného produktu). Szinga Sport Kft. neuskutečňuje výkon nesprávné, pokud jste o 
chybě věděli v době uzavření smlouvy (nákup produktu v obchodě, potvrzení objednávky v případě nákupu v 
internetovém obchodě) nebo byste o chybě v době uzavření smlouvy vědět měli. 

 

 Jaká práva máte na základě reklamace za věcné nedostatky? 

 

Můžete si zvolit - podle vlastního výběru - následující nároky v rámci záruky za věcné nedostatky: 

 

Můžete požádat o opravu nebo o výměnu, pokud uspokojení nároku dle vašeho výběru je nemožné, nebo by 
to pro společnost Szinga Sport Kft znamenalo neúměrné dodatečné náklady v porovnání s jinými požadavky. 
Pokud o opravu nebo výměnu jste nepožádali nebo jste nemohli požádat, v tom případě můžete žádat o 
poměrné snížení protislužby nebo chybu můžete na náklady společnosti opravit nebo nechat opravit jinému, 
nebo - v konečném případě - můžete od smlouvy i odstoupit. 

 

Ze svého zvoleného práva na záruku za věcné nedostatky lze přejít i na jiné, náklady na přechod však snášíte 
vy, pokud to nebylo odůvodněno nebo k tomu poskytla důvod společnost. 

 

 Jaká je lhůta pro uplatnění nároku na záruku za věcné nedostatky? 

 

Jste povinen chybu oznámit neprodleně od jejího zjištění, ale ne později, než do dvou měsíců od zjištění 
chyby. Rádi bychom vás však upozornili na skutečnost, že po uplynutí dvouleté promlčecí doby od 
uskutečnění smlouvy už nebudete moci uplatňovat svá záruční práva. Pokud v souladu s ustanoveními 
občanského zákoníku nejste považován za Spotřebitele (spotřebitelem je fyzická osoba jednající výlučně 
mimo své profese, povolání nebo podnikání, která nakupuje, objednává, přijímá, používá, využívá zboží, 
jakož i je adresátem obchodní komunikace, nabídky související se zbožím) po jednoroční promlčecí době 
počítané od plnění smlouvy svá záruční práva na věcné nedostatky již nelze uplatnit. 
 

 U koho můžete uplatnit záruku za věcné nedostatky? 

 

Svůj nárok vyplývající ze záruky na věcné nedostatky lze uplatnit vůči společnosti Szinga Sport Kft. 

 



 

 Jaké jsou další podmínky pro uplatnění vašich záručních práv za věcné nedostatky? 

 

Do šesti měsíců od uskutečnění plnění pro uplatnění záruky za věcné nedostatky nejsou jiné podmínky jako 
oznámení chyby, pokud prokážete, že jste produkt koupili od společnosti Szinga Sport Kft. (Předložením 
faktury nebo kopie faktury). V takovém případě se společnost Szinga Sport Kft. osvobodí zpod povinnosti 
poskytnutí záruky pouze tehdy, pokud tento předpoklad zamítne, t.j. dokáže, že chyba na produktu vznikla 
po jeho předání Vám. Pokud společnost Szinga Sport Kft. dokáže, že příčina chyby byla způsobena vadou, za 
kterou jste zodpovědný Vy, není povinna přijmout vaši záruční reklamaci. Po uplynutí šesti měsících od 
koupě jste již povinen dokázat Vy, že chyba, kterou jste rozpoznali, už přetrvávala i v době plnění.   
 

Z tohoto důvodu je za účelem uplatnění nároku na záruku za věcné nedostatky výrobek (výrobky) vrátit 
společnosti Szinga Sport Kft., na adresu Zákaznického servisu. Szinga Sport Kft. převezme pouze své čisté 
výrobky, nevyčištěné výrobky Vám budou vráceny.  

 

 Další informace o uplatňování záručních práv za věcné nedostatky! 

 
V případě výměny nebo odstoupení nejste povinen uhradit amortizaci produktu(ů), které vznikly v důsledku 
zamýšleného použití. Vy jste povinen zaplatit Poskytovateli za tu amortizaci produktu(ů), která je důsledkem 
nesprávného použití.   

 
V případě vadného plnění nese náklady spojené s plněním záruční povinnosti společnost Szinga Sport Kft. 
Poskytovatel Vám uhradí náklady, které vzniknou Zákazníkovi v souvislosti s plněním záruční povinnosti, až 
po důvěryhodném prokázání nákladů (předložením faktury, poštovního ústřižku o podání apod.). Pokud k 
poruše výrobku mohlo také přispět nesplnění povinnosti údržby ze strany Zákazníka, zákazník nese náklady 
spojené s plněním záruční povinnosti v poměru s jeho součinností, pokud disponoval vědomostmi 
vztahujícími se na údržbu produktu, nebo pokud Poskytovatel v tomto ohledu splnil svou informační 
povinnost. Pokud se prokáže, že k vadě produktu došlo po provedení plnění (tj. Szinga Sport Kft. neplnila 
nesprávně), potom náklady spojené s uplatněním práva ze záruky (včetně nákladů na vrácení produktu k 
vám) Ponesete.  

 

2. Produktová záruka 

 

 V jakém případě můžete využít své právo na uplatnění produktové záruky? 

 

Pokud jste Spotřebitelem v souladu s ustanoveními občanského zákoníku (Spotřebitelem je fyzická osoba 
jednající výlučně mimo své profese, povolání nebo podnikání, která nakupuje, objednává, přijímá, používá, 
využívá zboží, jakož i je adresátem obchodní komunikace, nabídky související se zbožím) v případě chyby na 
produktu může - podle svého vlastního uvážení - uplatnit právo uvedené v bodě č. 1. (záruka na spotřební 
materiál) nebo záruku na produkt. 
 

 Jaká práva máte na základě reklamace za nedostatky v rámci produktové záruky? 

 

V rámci požadavku na produktovou záruku ale můžete žádat výhradně opravu nebo výměnu vadného 
produktu. 

 

 V jakých případech je produkt považován za chybný? 

 

Produkt se za chybný kvalifikuje v tom případě, pokud neodpovídá požadavkům na kvalitu platným v době 
uvedení do distribuce, nebo pokud nedisponuje vlastnostmi, které jsou uvedeny v popisu, poskytnutém 
výrobcem. 

 



 

 Jaká je lhůta pro uplatnění nároku na produktovou záruku? 

 

Svůj požadavek na produktovou záruku lze uplatnit do dvou let od uvedení produktu do distribuce výrobcem. 
Po uplynutí tohoto termínu ztrácí své oprávnění. 

 

 U koho a za jakých dalších podmínek lze uplatnit nárok na poduktovú záruku? 

 

Produktovou záruku lze uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movitého předmětu. Chybu produktu 
musíte v případě uplatnění produktové záruky dokázat Vy. 

 

Z tohoto důvodu je za účelem uplatnění nároku na produktovou záruku potřebné výrobek (výrobky) vrátit 
společnosti Szinga Sport Kft., na adresu Zákaznického servisu. Szinga Sport Kft. převezme pouze své čisté 
výrobky nevyčištěné výrobky Vám budou vráceny.  

 

 V kterých případech je výrobce (distributor) zbaven své povinnosti poskytovat produktové záruky? 

 

Výrobce (distributor) je zproštěn své povinnosti produktové záruky výhradně tehdy, pokud může prokázat, 
že: 

- produkt nevyrobil, respektive neuvedl do distribuce v rámci své obchodní činnosti, nebo 

- chybu na základě stavu vědy a techniky v době uvedení do provozu nebylo možné rozpoznat, nebo 

- chyba produktu vyplývá z aplikace právního předpisu nebo povinného úředního předpisu. 

Výrobci (distributorovi) pro osvobození postačuje prokázat jednu příčinu. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu stejné chyby nelze současně, navzájem paralelně uplatnit záruku za 
věcné nedostatky a produktovou záruku. Ale v případě úspěšného uplatnění požadavku na produktovou 
záruku lze ale vůči výrobci uplatnit svůj požadavek na záruku na věcné nedostatky, připadající na vyměněný 
produkt, respektive na jeho vyměněnou část. 

 
 

Szinga Sport Kft. 
 


